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8

ELFOGULTAN

Feszty Árpád:
A magyarok bejövetele című
panorámaképének Árpád
fejedelmet ábrázoló részlete

Ujjongva és megrendülten olvasom népem 1122 éves történelmét a Kárpát-medencében.
Ujjongok, amikor bátorságunkra, a szabadságért 1122 éve vívott példa nélküli elszántságunkra gondolok 896 és
1956 között. Ma lepel fedi ezt a bátorságot, de ki vonná kétségbe, hogy ugyanott rejtőzik, mint eddig.
És megrendülök a fájdalomtól, az elhullajtott vértől, a védtelenek halott hősiességétől, amely kíséri hazám és népem sorsát a Duna–Tisza medencéjében.
Olvasom, tehát ismerem. Ismerem, tehát tudom. Tudom, mert megélem. S ismerem sok más nép történelmét is.
Rájuk is gondolok, amikor csendesen elmondom: kitárt mellkassal voltunk Európa védőpajzsa történelmünk nagy
részében, meztelenül a szív fölött, de forrón bent, a szívben.
Magyarország történelme a hon védelmének története. Az elmúlt fél évezredben főleg szabadságharcok történelme. 907-ben győztes csatát vívott Pozsonynál Árpád, mindannyiunk apja Nyugat-Európa egyesült hadaival szemben.
Azóta nincs erő, amely elüldözhetne bennünket anyánk földjéről. 1956-ban vívtuk utolsó, kilátástalan küzdelmünket,
megint kilátástalant, s megint a lehetséges utolsó csepp vérig.
Árpád apánk. Ezeregyszáz éve élünk az általa adott hazában. Az örökségeként alapított uralkodói dinasztia négyszáz éven keresztül irányította Európa egyik legnagyobb országát, szent királyokkal, hercegnőkkel. S most nekünk
a legcsekélyebb fogalmunk sincs arról, hol és mikor halt meg Árpád valójában. Hol van négy nagy fia, akik szintén
a hazáért folytatott küzdelmekben haltak meg? Van-e még dicső nemzet, amelynek uralkodóit csontjaikban is megsemmisítették? Semmi nyoma a honfoglaló vezéreknek. Hol van Árpád sírja? Volt-e egyáltalán? Vagy az elemeknek
szentelték, mint Attila hun királyt, mint Árpád apját, Álmos vezért?!
Ez a misztikus múlt jelenünk egyik éltető ereje. ITT vannak velünk, bár fogalmunk sincs róluk, nem maradt egyetlen hiteles nyom sem utánuk. Eltűnhet így egy nagy uralkodóház alapítója, egy hatalmas térség meghódítója? Nem.
Valószínűleg múltunk eleme volt a feláldozás. Az áldozat. Amelynek részeként szellemivé vált a test. Nem bezárt
sírkamrákban, kőből épült falak között őrizték meg nagyjaikat a honfoglaló magyarok. Ennél nagyobb tervet szőttek.
Úgy adták át örökségüket, hogy misztikummá változtatták. A teljesen ismeretlen sorsú Árpád és fiai valamennyi
magyar kimondott őse. Itt dobog a szívünkben, itt lebeg a hazánk fölött. Itt vigyáz ránk örökké.
E misztikum nélkül nem lehet megérteni a legnagyobb magyar arisztokratát, II. Rákóczi Ferenc fejedelmet. Képes
volt harmadrangú török száműzetésre, családja – felesége és eleve rabként született fiai – elvesztésére, országnyi
vagyonát prédaként dobva oda. Képes volt minderre a nagyságos fejedelem, amikor pedig beérték volna annyival a
Habsburgok bécsi császári udvarában, hogy leírja: elismeri, hogy Erdély nem Magyarország része. Valójában úgysem
volt része Magyarországnak akkor már, a bécsi császári-királyi körök erővel elrabolták a történelmi országtól nagysága
és múltja felét. De el lehet-e rabolni nagyságot és múltat?! A száműzött fejedelem kétszáz évvel később feltámadt, s az
addig bezárt szívekben kipattantak a reteszek: olyan hűség és alázat fogadta a hazatérő koporsót, mint soha a magyar
történelemben.
E misztikum nélkül meg lehetne-e érteni, hogy nem tudunk semmit Petőfi Sándor haláláról – hol esett el, eltemette-e valaha valaki? –, a szabadságharc tűzmadaráról, a legnagyobb magyar költőről? Azt sem tudjuk, dobtak-e rá egy
rögöt valahol, amikor huszonhét évesen valószínűleg ledöfték orosz, tatár, kozák katonák. Ledöfhették a szabadság
szellemi kovácsát, akinek üllőjén úgy izzott a vas, ahogyan senki másén soha?! Nem. Múltunk újabb erőt kapott.
A szabadság szent alakja kitárta szárnyait, s nemcsak Petőfit vitte el a magasba, hanem ránk terítette a bátorság örök
dicsőségét is. A tűzmadár, a Főnix, amikor feltámadt az izzás után a hamuból, szebb lett, mint volt.
E misztikum nélkül nem lehet megérteni, hogy az egész Európát megvédő Magyarország-Nándorfehérvár 1456ban, és ugyanazon ország egy másik folyóparti városa, tehát Magyarország-Budapest 1956-ban éppen 500 évvel
később hogyan teszi oda egész vérző testét Európa védelméért, s az első ízben győz, a másodikban elvérzik, s éppen
ezért győz. E misztikum nélkül nem lehet megérteni, hogy e sorok írása közben Nándorfehérvár, a déli harangszó
555., és Budapest, a szabadság vérbe fojtott, de elfojthatatlan szava 55. évfordulóját ünnepeljük.
Legalább valahogyan, legalább futtában, legalább a sárba eltemettek-e minden pesti srácot 1956-ban? Tudunk
mindenkiről? Az aszfalt alá ismeretlenül bebetonozva nincs-e beszorult hang, amely, míg élt, az élete árán is felkiáltott, s az utolsó golyónál is rikoltotta: „Éljen Magyarország, éljen a magyar szabadság!”? S ha nem tudjuk, hol
haltak meg, tudjuk-e mindig, hogy miért – miért lőtték halálba a szabadság XX. századi szép szimbólumát, a 16 éves
Magyar Katát, miközben a kislányból lett önkéntes ápolónővér sebesültek kimentéséért rohant az utcán?
Árpád sírja milyen közel van az övéhez? – a felejthetetlenség szivárványszép íve alatt.
– Gubcsi Lajos
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Feszty Árpád:
A magyarok bejövetele című
panorámaképének Árpád
fejedelmet ábrázoló részlete
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volt része Magyarországnak akkor már, a bécsi császári-királyi körök erővel elrabolták a történelmi országtól nagysága
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magyarság történelme – hasonlóan a legtöbb nemzetéhez – sok évezredes múltra tekint
vissza. Hogy eleink hogyan és hol éltek egykoron, mit ettek, miként hadakoztak, hányan
voltak és milyen betegségek pusztítottak közöttük, a történetírás jóvoltából napjainkra alapvetően
már ismertnek tekinthető.
A sok évezredes múltunk több mint 1100 esztendejének történései a magyar törzsek által végrehajtott honfoglalást követően a Kárpát-medencéhez kötik a magyarságot, egy olyan területhez,
amely egykoron egyet jelentett az országgal. Az országgal, amely területi kiterjedését tekintve
sokszor és sokat változott. A XX. század második nagy világégését lezáró párizsi békeszerződés
a jelenlegi határok között jelölte ki a magyarság életének helyszínét.
De vajon miként és hogyan zajlottak a történések a Kárpát-medencében? Hogyan és miként
befolyásolták más népek és nemzetek a magyarság sorsának alakulását? Mennyire alakíthatta a
magyarság Európa más népeinek a történetét, maga mennyire szólhatott bele az európai történelembe az elmúlt évszázadok során?
Ezek mind olyan kérdések, amelyek joggal igénylik a megfelelő válaszokat, a múlt kendőzetlen
feltárását és bemutatását. Mert a múlt ismerete nélkül nincs jövő, és múltunknak mások általi megismerése is elengedhetetlen követelmény. Ezen ismeretek birtokában lehet és szabad csak ítélni és
megítélni múltat, jelent és jövőt egyaránt.
Történelme során a magyarság sok mindent élt meg és élt át Európában. Volt időszak, amikor
az európai államok között vezető szerepet vitt és más európai nagyhatalmak tekintettek rá érdeklődve és talán félve is, és volt, amikor a magyar megfogalmazás szerint „Európa védőbástyájaként”
igyekezett ellenállni az oszmán–török hódításnak, nemcsak a maga érdekében és védelmében.
Voltak évszázadok, amikor az önállósága megkérdőjeleztetett, mert egy európai nagy birodalom
részeként jelent meg csupán, és voltak, akik nem is gondolták, hogy létezik.
Ami viszont mindig fontos volt a magyarság számára, az az önállóság és a függetlenség. Ezért
is fordulhatott elő több mint évezredes nemzeti történelmében, hogy sok esetben szinte véget nem
érő harcok, háborúk történeteként elevenedik meg az érdeklődő előtt a magyar múlt.
Máig csodálatot válthat ki a honfoglalás nagyszerű tette, ami katonai – politikai – társadalmi
szükségszerűség volt, és amely komoly felkészültséget igényelt a történészek által mintegy 200 ezer
fősre becsült magyarságtól és a vele szövetségben lévő kisebb népcsoportoktól.
A hon elfoglalása azonban csak egy jelentős esemény, a megmaradás a fontosabb! Hány különböző nép tűnt el a történelem forgatagában, Európában és azon kívül, s miként tűntek el hatalmas
birodalmak és kultúrák, illetve miként tapasztalható ennek az ellentettje is?!

„A besenyők támadása után nyugatra költöző magyar nép
– asszonyokkal, gyermekekkel, szolgákkal együtt mintegy ötvenezer ember –
a 895. év őszén kelt át a Kárpátok hágóin.
A sorsdöntő eseményeket nyomon követő nagy vállalkozás előestéjén
– régi szokás szerint – áldozattal fordultak istenükhöz s az ősök varázshatalmú szellemeihez. A nemzetségi totem, a szent Turul-madár inkarnációjaként
tisztelt öreg Álmost áldozták fel, hogy varázsereje, bölcsessége és bátorsága
a földi béklyótól felszabadulva, fia lelkébe költözzék, s azt betöltve, az ifjú
fejedelmet képessé tegye nagy feladatainak megoldására.”

Hogy ez így történjék – a megmaradás és nem az eltűnés – ahhoz már több mindenre van
szükség. Államalkotói képességre és felkészültségre. S ez megadatott a magyarság számára.
A mai napig a legnagyobb magyar uralkodónak tekintett Szent (I.) István király nevéhez fűződik
a tett: a magyarság államot hozott létre a Kárpát-medencében, és úgy integrálódott Európába,
hogy nyelvét, szokásait nem adta fel, múltját nem tagadta meg, s lett ezzel együtt is a korabeli világ
elismert állama.
Akkor és azt követően azonban ennek az államnak a létéért is küzdenie kellett. A különböző
népek minden korban és minden lehetőséggel élve igyekeztek hatalmukat, országukat bővíteni,
melynek következtében a gyengébbek, kisebbek eltűntek, vagy „alárendeltettek”.
Sokszor fenyegette ez a veszély a magyarságot is. Az Európát meghódítani szándékozó tatár,
majd oszmán birodalmak a nyugati világot szinte alig érték el, de az Európa keresztútjain fekvő
Magyarországot mindig „megtalálták” és „meggyötörték”.
Mindig is a megmaradás, a létezés elengedhetetlen eszköze és feltétele volt a megfelelő katonai
erő, a jól szervezett haderő.
Amikor a honfoglaló magyarság megjelent Európa közepén s eleink a később „kalandozások”
szóval illetett nyugat- dél- és délkelet-európai hadjáratai során meglepték az általuk alkalmazott
harcmodorral az akkori haderőket, akkor született állítólag a mondás: „a magyarok nyilaitól ments
meg Uram minket!”

Turul-emlékmű
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Voltak évszázadok, amikor az önállósága megkérdőjeleztetett, mert egy európai nagy birodalom
részeként jelent meg csupán, és voltak, akik nem is gondolták, hogy létezik.
Ami viszont mindig fontos volt a magyarság számára, az az önállóság és a függetlenség. Ezért
is fordulhatott elő több mint évezredes nemzeti történelmében, hogy sok esetben szinte véget nem
érő harcok, háborúk történeteként elevenedik meg az érdeklődő előtt a magyar múlt.
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A magyar haderő a „kalandozások” időszakában komoly katonai tényező volt, és a kor Európájában megkerülhetetlen erőnek számított. Mégis eljött azonban az idő, amikor a magyarság
alapvetően nem hódító erőként, hanem a saját földjét megvédő erőként jelent meg Európa színterén.
Magyarország a XV. század közepéig európai nagyhatalom, amely országnak a barátságát,
szövetségét sokan keresték, igaz, ő is másokét. Voltak – és napjainkban is vannak – közös gondok
és közös megoldások. Ma talán már kevesebbet említik, mint kellene, hogy egykoron Visegrádon,
1335. november 1-jén három közép-európai uralkodó – I. Károly magyar, III. Kázmér lengyel és
János cseh király – igyekezett eligazítani országaik s részben a térség dolgát.
Talán egy sajátos közös gondolkodásnak, valamiféle egységesülésnek az előjele lehetett volna
az? Nem tudni, és nem is szükséges a múltbéli történésekbe a jelen vágyait belegondolni, azt
viszont nem szabad elfelejteni, hogy az együtt- és egymás mellett élés milyen fontos volt és fontos
kell(ene), hogy legyen.
A magyarság XV. századtól kezdődő történelme ugyanúgy része a közös európai múltnak,
mint a korábbi és a későbbi. Ez az az időszak, amikor az egyre hatalmasabbá váló Habsburg Birodalom mindenkori uralkodói számára fontossá vált, hogy számtalan címük és „országuk” között
ott szerepeljen a „Magyarország és Horvátország királya” cím is. Mert az nemcsak egyszerűen
„cím” volt, de politikai, gazdasági hatalmat is jelentett az azt birtoklónak, még akkor is, ha Magyarország területének jelentős része a XVII. század végéig oszmán-török megszállás alatt állott.
A Magyar Királyság a XVI. század közepén részekre szakadt és csakúgy az előbbi, mint Erdély, amolyan „sajátos önállósággal” bírt. Ettől az időszaktól kezdődött igazán a belháborúk és
a „pártharcok” időszaka. Voltak önállóságpártiak, voltak olyanok, akik a Habsburg Birodalom
keretein belül gondolták el a magyarság jövőjét, míg akadtak, akik – ha esetleg kényszerből is, de
– elfogadták (volna) az oszmán-török fennhatóságot.
Mindez sok harccal és háborúskodással járt. Ami azonban szinte valamennyi háború esetében
kimutatható: a hazát tartották elsősorban szem előtt azok, akik fegyvert fogtak.
Jelentős változást hozott az ország életében a XVII. század vége, amikor is európai összefogás eredményeként Magyarország területének jelentős része felszabadult az oszmán-török fennhatóság alól.
A közel másfél évszázados Habsburg-uralomban kialakult gazdasági, társadalmi, politikai viszonyok megszűnte után az ország számára a legfontosabb volt az újjáépítés. Európa valamikori
virágzó nagyhatalma egy kifosztott, gazdaságilag nehéz helyzetben lévő, lélekszámában erősen
megfogyatkozott országgá vált. Az uralkodó és a magyarországi nagybirtokosok is fontosnak tartották az ország benépesítését, a lakosság lélekszámának gyarapítását. Különböző kedvezmények
ígéretével, főleg a XVIII. század közepén jelentős betelepülés indult meg Magyarországra. Az
ország területén élő, illetve a környező területeken élő románok, szerbek, szlovákok – a korabeli

Jakobi Anna Mária:
Himnusz

„A győzelem olyan megsemmisítő volt, hogy a németek legközelebb
csak 123 év múlva, 1030-ban indítottak újból támadást
a Magyar Királyság ellen!
A pozsonyi csata lefolyása és végeredménye bizonyítja, hogy egy nagyon erősen
központosított hatalmi szerveződés biztosíthatta csak a győzelmet. Fontosságát az egységes nemzetté szerveződés, a nemzeti tudat formálódásában fogalmazhatjuk meg. A győzelem a honfoglalók és az őslakosság összefogásából
születhetett meg, a Magyar Törzsszövetség és a csatlakozott népek fegyveres
erőinek együttműködése alapján.”
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magyar szóhasználat szerint: oláhok, rácok, tótok – mellett a német területekről betelepített svábok
jelentették az „utánpótlást”. A korábbi, alapvetően magyar nemzetiségű ország soknemzetiségűvé
vált, amelynek lakói azonban hungarus tudatúnak tartották magukat, és a Magyar Királyságot
tekintették a hazájuknak.
Magyarország számára a XVIII. század első évei komoly kihívást jelentettek. Az oszmán-török
hódoltság alóli felszabadulás után számosan úgy vélekedtek, hogy a magyar királyi címet és méltóságot viselő Habsburgok a birodalmukon belül a magyar érdekeket háttérbe szorítják, és az ország
csak amolyan „másodrangú tartomány”.
Ez és a magyar rendek által érzékelt számos más sérelem is oda vezetett, hogy Magyarországon
felkelés robbant ki, amely az önálló, a magyar rendek jogait mindenben visszaadó hatalom létrehozását tűzte ki célul. A magyarok küzdelmének élére II. Rákóczi Ferenc állt, aki hosszú utat járt
be, amíg a Habsburg-család hívéből az önálló Magyarország szimbólumává vált.
A magyarság, mint történelme során oly sokszor, reményeit az európai összefüggések és viszonyok alakulásával is összekötötte, remélve, hogy harca támogatásra talál. Ez azonban miden
esetben csak akkor és addig volt érvényes, amíg a potenciális szövetségesnek ahhoz érdeke fűződött. Az európai uralkodócsaládok többsége számára a „szolidaritás” egy másik dinasztiával
akadályozta a „rebellisek” támogatását. Ez a tény a magyarság Kárpát-medencei 1100 éve alatt
szinte minden esetben érzékelhető. Így volt ez 1848–1849-ben, de 1956-ban is.
A kis nemzeteknek tudomásul kell venniük, hogy alapvetően magukra vannak utalva. Mások
számára csak addig fontosak, amíg a mások érdeke azt kívánja. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról a tényről sem, hogy a népek–nemzetek szolidaritása és a politika döntései nem
minden esetben fedték és fedik egymást, bár a döntés mindig az utóbbié.
Hogy egy ország, egy nemzet, egy állam képes legyen saját érdekeit megvédeni, és önállóságát
biztosítani, haderővel kell – kellett –, hogy rendelkezzen.
Magyarország mindig is törekedett erre.
Történelmi múltja során Magyarország a XV. század végéig európai mércével mérve is komoly,
kitűnően kiképzett és begyakorolt, jól felszerelt haderővel rendelkezett. A későbbi évszázadok
során a magyar katonák minden esetben a birodalom haderejének tagjaivá váltak, kik önként, kik
kényszer hatására. Tábornokok, tisztek és közlegények ugyanúgy kerültek ki közülük, min más népek esetében. A magyar törekvés azonban minden esetben az önálló haderőre irányult, lett légyen
a Magyar Királyság bármilyen formában és bármikor is egy nagyobb birodalom része.
A XVIII. század végén, az európai viszonyokat jelentősen átalakító napóleoni háborúk után
ismételten megfogalmazódott önálló haderő iránti igények megint fontos kérdéssé váltak a magyarság számára. Igazi eredményt azonban mégsem értek el. A legjelentősebbnek tűnő döntés a magyar országgyűlés által 1808-ban elfogadott – és az uralkodó által szentesített – III. törvénycikk
volt, amely önálló magyar tisztképző intézmény felállításáról is rendelkezett. Ennek megvalósulására azonban közel hat és fél évtizedet kellett várni!

„A magyar táborban ekkor már általános fejetlenség uralkodott.
Sokan csak ekkor döbbentek rá, hogy az egész mongol sereg
támadása zúdult rájuk.
Ha nem tör ki a pánik, hatékonyan védekezhettek volna, hiszen a tábort jól
megerődítették. Amennyiben éjszakáig kitartanak, talán sikeresen kitörhettek
volna. Ami ezután következett, az már a mongolok által többször sikeresen
alkalmazott lélektani harc volt.”
A muhi csata emlékműve egy jelképes sírhalmon, fakeresztek között őrzi a keresztény hősök emlékét
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S e „várakozás” közben a magyar történelemben oly sokszor emlegetett és példának felhozott 1848–
1849 következett, a XIX. századi Magyarország fegyveres harca az önállóságért, a függetlenségért.
A forradalom, amely a nemzet szabadságharcává „nemesedett”, kivívta az európai országok
egy részének szimpátiáját, de tevőleges segítségét nem. Bebizonyosodott, hogy a korábban már
jelzett szolidaritás nem lépi át azon határokat, amelyek az egyes uralkodó dinasztiákat egymáshoz
kötik. Szép szavak és ígéretek, tevőleges cselekvések nélkül.
A magyarság – mint oly sokszor történelme folyamán – egyedül maradt és magára hagyatva
vívta reménytelen harcát, a semmiből megteremtve egy olyan katonai erőt, amely a későbbiek során példaként szolgálhatott az utódoknak. Ettől az időtől használatos igazán a napjainkban is élő
kifejezés: honvéd. Honvéd, a számunkra kedves és hozzánk oly közelálló szó, amely a haza védőjét
és nem a mások meghódítására/meghódoltatására kész katonát jelenti.
Ez a szó, ez a kifejezés évtizedekig élt a mindennapokban, amikor a társadalom számára az volt
az igazán elfogadott férfi, aki katonaviselt volt és lehetőség szerint honvéd. Mert a levert 1848–
1849-es szabadságharcot követően Magyarország közjogi helyzete sajátosan alakult. A Habsburg
Birodalom részeként korlátozott szuverenitással és a regnáló hatalommal szemben passzív ellenállást tanúsító társadalommal.
Közel két évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy az uralkodó – I. Ferenc József, akit a magyar
társadalom többsége nem tekintett annak – és az osztrák politikai erők kiegyezzenek a „magyar
féllel”.
1867, a magyar – és az osztrák – történelemben a „kiegyezés éve”. A Habsburg Birodalomból
„létrejött” az Osztrák–Magyar Monarchia, a két belső önállósággal bíró országból álló európai
nagyhatalom, amely a legnépesebb és legnagyobb kiterjedésű európai államok közé tartozott.
Ennek az államnak a részét képező Magyarország a tárgyalások során elérte, hogy a közös, a „birodalmi haderő” mellett az önállóság jelképeként is említhető önálló magyar haderővel, a magyar
királyi honvédséggel rendelkezzen.
Ez a honvédség, illetve annak tagjai büszkén vallották elődeiknek az 1848–1849-es honvédsereget, annak katonáit, és az ország egésze igyekezett gondoskodni azokról, akik egykoron a
függetlenségért, az önálló Magyarországért (is) harcoltak.
A harc néhány évtizedes békés építőmunka után folytatódott. S hogy miért? Nehéz megfogalmazni. Európai nagyhatalmi érdekek ütköztek, melyek 1914-ben az I. világháborúba – ahogy
akkor a kortársak nevezték, a Nagy Háborúba – torkolltak. Ez a háború az Osztrák–Magyar
Monarchia teljes vereségével zárult. A győztes hatalmak, nem ismerve kíméletet, nem olyan békerendszert alkottak, amely a jövő háborúját/háborúit megakadályozhatta volna, hanem olyat, amely
azt/azokat magában rejtette.
A magyarság számára a csak tragédiaként megélt – és sokak által máig meg nem értett – trianoni békediktátum a több mint ezeresztendős Kárpát-medencei létet változtatta meg.
A magyarság országa területének több kint kétharmadát, míg a nemzet magyar nemzetiségű lakosságának több mint egyharmadát veszítette el. Az elveszített területeken és azokból új országok
jöttek létre, a meglévők növekedtek, nem kevés magyar nemzetiségű lakossal.

„Ezzel a csata eldőlt, mert gyalogság és ágyúk nélkül a szultán többé nem
gondolhatott az ostrom folytatására. Mehmed parancsot adott
a visszavonulásra, és a július 23-ról 24-re virradó éjszaka a török sereg
elhagyta az ostrom helyszínét. Hunyadi arra akarta felhasználni a kedvező
pillanatot, hogy egy nagyszabású támadó hadjárattal végleg kiszorítsák
az oszmánokat Európából.„

Kapisztrán János szobra a budai várnegyedben.
Damkó józsef 1922-ben készült alkotása (Fotó: Szikits Péter)
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Than Mór:
Mohácsi csata, 1856 (részlet).
A kép középpontjában
a zászlótartó látható, előtte
egy térdelő harcos kegyelemért
könyörög a zászlón ábrázolt
Szűz Máriához.
Balra hófehér szakállú főpap
küzd, az esztergomi érsek

Than Mór mohácsi csatát
ábrázoló festménye jobb
oldalának előterében Tomori Pál
kalocsai érsek holttestét mentik
vitézei

Ez a trauma a magyarság többsége számára még napjainkban is élő, visszatérő fájdalom.
A megváltoztathatatlant 1919–1920 után szinte senki nem tudta elfogadni. A magyar politikai
elit – bírva a magyar társadalom szinte egészének a támogatását – a trianoni békediktátum felülvizsgálatát igyekezett elérni. Ehhez támogatókat keresett, hiszen tisztában volt azzal, hogy a
magyarság gazdasági, politikai, katonai ereje mindehhez kevésnek mutatkozik.
A kísérleteket többnyire kudarcok követték. Közel két évtizedig sem a brit, sem a francia politika nem látta elfogadhatónak a Versailles-ban kialakított rendszer felülvizsgálatát. A világháború győztes hatalmai közül csak a Benito Mussolini vezette Olaszország mutatott némi megér-

„A mohácsi csata, a magyar sereg teljes megsemmisülésével végződött.
A már említett mintegy tízezer gyalogos mellett elesett a lovasság harmada, úgy
Az igazi
katasztrófát azonban, csakúgy, mint korábban Várnánál, a király halála és annak következményei jelentették. Csakhogy míg 1444-ben a magyar sereg az ország határaitól
távol szenvedett vereséget, és a szultán sem volt elég erős az ország megszállására,
1526 augusztusában Szulejmán előtt nyitva állt az út az ország fővárosa felé. Mikor
augusztus 30-án megérkezett Budára a mohácsi katasztrófa híre, előbb Mária
királyné és kísérete, majd a német és magyar polgárság is elhagyta a várost.”
négyezer fő, hét főpap, huszonnyolc főúr és a magyar nemesség színe-virága.
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Akkor Magyarország és lakóinak többsége úgy vélte, az igazságtalan békediktátum döntéseit
„igazították ki”, s Magyarország területében, népességében, gazdasági potenciáljában növekedve,
Európa középhatalmai közé emelkedhet.
Ezen pozíció elfoglalásához modern, erős haderőre is szükség volt, szükség lett volna. Az
1920-ban 35 ezer főre korlátozott magyar haderő, a magyar királyi honvédség 1938-ban indult
jelentősebb fejlesztésnek, és akkor is azt az alapvető célt tűzték ki elé, hogy az országot megvédje,
illetve a környező országok elleni revízió letéteményese lehessen.
A történelem azonban másként alakult. Magyarország a világméretűvé szélesedő európai háború résztvevőjévé vált és annak veszteseként, az új világrendben a Szovjetunió érdekszférájába

II. Rákóczi Ferenc Emlékiratai 1703-ról
„Egyáltalán nem félek kijelenteni előtted – ó, Örök Igazság, akinek ezeket
az Emlékiratokat ajánlottam! –, hogy minden cselekedetem célja kizárólag
a szabadság szeretete volt, és az a vágy, hogy hazámat az idegen járom
alól felszabadítsam. Nem a bosszúvágy indított erre, nem is koronát vagy
fejedelemséget akartam szerezni, nem is a kormányzáshoz volt kedvem: kizárólag
az a hiú dicsőség vezérelt, hogy eleget tegyek a kötelességemnek hazám iránt –
és a világi becsület, amelynek forrása természetes nagylelkűségem volt, az
munkált bennem bűnös módon veled szemben, ó, Istenem, mert hiszen e különböző
indítóokok mind magamra vonatkoztak és önmagamban végződtek.”
Benczúr Gyula:
Buda visszafoglalása

S kirántva magát az esdeklők kicsiny köréből, megsuhintá feje fölött
azt a győzelemhez szokott széles végű görbe kardot, s kitárt mellel rohant
a reá jövő ellenségre. S midőn a veszett csata ez elbúsult istene összerogyott
a diadalittas keresztény fegyverek halált osztó csapásai alatt: a lehunyó nap
martyr-koszorút font utolsó sugaraiból a magasztos alak, az eleső Abdurrahman
feje köré, s azután elkábulva a nagyszerű jelenet látásától,
a János-hegy mögé bukott.”

tést és helyezett kilátásba támogatást, majd a versailles-i rendszer terjes elutasítását meghirdető,
Adolf Hitler vezette Németország karolta fel a magyar érdekeket, szem előtt tartva saját igényeit
és elvárásait.
Korábban nem vezettek sikerre Magyarország kísérletei a szomszédos államokkal való megegyezésre. Sem a Román Királyság, sem a Jugoszláv Királyság, sem Csehszlovákia nem volt
érdekelt abban, hogy magyar területi követeléseknek adjon teret. Ezen három ország, az ún.
„kisantant” egy döntésben következetes volt: minden magyar revíziós törekvés elutasítása.
Ez az elutasítás is egyre inkább közelítette Magyarországot azon hatalmak felé, amelyek a versailles-i békerendszer megváltoztatását tűzték ki alapvető politikai céljuknak. Amikor érzékelhető
volt, hogy Nagy-Britannia és Franciaország hajlik a német kívánságok teljesítésére, és korábbi
szövetségeseik támogatásáról is hajlandóak lemondani az európai békéért, Magyarország is úgy
vélte, eljött az ideje a revíziós igényei érvényesítésének.
Egy kis ország minden esetben csak úgy érhet el sikereket, ha a döntési helyzetben lévő nagyok
támogatják, de legalábbis elfogadják igényeit. Ez történt 1938-ban, 1939-ben és 1940-ben is,
amikor – alapvetően nemzetközi megállapodások értelmében – Magyarország az I. világháborút
lezáró békeszerződéses rendszerben elveszített területeinek egy jelentős részét kapta vissza, majd a
már háborús viszonyok között, 1941-ben, az összeomlott Jugoszláv Királyságtól „szerezte vissza”.

II. Rákóczi Ferenc bevonulása
az ónodi országgyűlésre
Dudits Andor (1866–1944)
festménye 1895-ből.
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II. Rákóczi Ferenc bevonulása
az ónodi országgyűlésre
Dudits Andor (1866–1944)
festménye 1895-ből.
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Az 1944. október 29-én megkezdődött budapesti hadművelet 108 napon át tartott,
ebből 52 napot tett ki a város ostroma. A katlancsata 1944–1945 fordulóján
eldőlt, amikor Hitler megtiltotta – az akkor még némi eséllyel kecsegtető –
kitörést. Február 11-én mindennek vége lett.
A még ellenálló támpontok felszámolása 13-áig tartott, a budapesti csata ekkor
ért véget. Januárban a IV. SS páncéloshadtest háromszor kísérelte meg
– sikertelenül – Budapest felmentését.

A komáromi csata,
1849. április 26.

A gyorsaság és a meglepetés előnyeit kihasználva, a magyar hadsereg április 26-án
felmentette a komáromi erődöt, s a hónap végén a Rába vonaláig tört előre.
A sikerek hatására a magyar országgyűlés 1849.
április 14-én kimondta a Habsburg-dinasztia trónfosztását és az ország
függetlenségét.

„beosztott” országok közé került. Ebből az érdekszférából, a rákényszerített társadalmi rendből
kísérelt meg kiválni 1956-ban, az első igazi, kommunistaellenes népfelkelés, majd forradalom és
szabadságharc során.
A kis nemzetek sorsára oly jellegzetes módon, a magára hagyottan küzdő Magyarország ígéreteken és támogató üzeneteken kívül nem kapott mást. Szabadsága nem ért volna meg egy európai,
netán világméretű konfliktust.
1956 így szimbólum és emlék maradt sok nemzet és sok ország számára. A reménytelennek látszó, de a szabadságért mégis a harcot választó nemzet példává lett, amelyről – a kommunista világrendszer összeomlása után – sokan mondták: az első szöget a magyarok verték a kommunizmus
koporsójába.
S hogy mekkora és milyen hatást válthatott ki az a szög? 1989–1990-ben Magyarország és a
többi szocialista ország is kivált a szovjet érdekszférából, s addig nem látott – csak titkon remélt –
függetlenséget mondhat immáron magáénak.

A Nándor laktanya
(ma a Hadtörténeti Intézet
és Múzeum) a Kapisztrán téri
helyőrségi templom felől
fényképezve az ostrom
után a Budai Várban
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S mi hozta el mindezt? A következetes harc, az önállóság iránti vágy és a nemzeti múltban
gyökerező példák. Mert vajon nem motoszkálhattak ott 1956 októberében-novemberében azon
katonák, rendőrök fejében az egykori múltbéli példák, amikor a haza és a nemzet, illetve a regnáló
hatalom között kellett választaniuk – netán esküt (is) szegve – a haza javára? Vajon nem lehetett
példa 1848–1849 sokak előtt, amikor is a császári-királyi haderő magyar és nem magyar származású katonáinak fontosabb volt a magyar király, mint az osztrák császár? Vajon nem remélték-e
sokan azt, hogy ha közel tíz éven keresztül a szabadság iránti vágyat ébresztik egy népben, akkor
az lehet, hogy hallgat a „súgókra”?
Megannyi kérdés, megannyi válasz egy nemzettől, amely 1100 esztendeje él viharok és hányattatások közepette Európa közepén, a Kárpát-medencében, s melynek lélekszáma, politikai, gazdasági potenciálja nem emeli a nagyhatalmak közé, de múltja jelentős és példaértékű, amellyel azt
üzenheti másoknak is: érdemes a hazáért tenni, élni és halni, mert az utódok és az utókor nekem/
nekünk köszönheti a létét és a jövőjét.
Ez a kötet is egy ilyen köszönő és egyben köszöntő emlékezés. Emlékezés és emlékeztetés
egyúttal arra és azokra, akiknek köszönhetően „Él nemzet e hazán”, és remélhetőleg élni fog még
hosszú évszázadokon keresztül, az új Európában, amelyben helye volt és van. Amelyben helye
van és lesz mindenkinek, aki tiszteli egymást, elfogadja a másik múltját s minden nép/nemzet saját
történelmét írja s éli meg, nem elvéve másokét; mert a múlt mindig azoké, akik megszenvedték,
megélték, megvédték és továbbadták!

					

Szakály Sándor

A diákok egyébként sem sokat törődtek a belügyminiszter tilalmával, sőt a tilalom
mozgósító erővé vált. A tüntetés átszakította a félelem gátjait. A reformista
jelszavak is mind élesebbé váltak. „Rákosit a Dunába, Nagy Imrét a kormányba!”
„Aki magyar, velünk tart!” „Ruszkik haza!” – skandálta a Parlament előtt a már
kétszázezer főre duzzadt tömeg. Ezrek gyülekeztek Budapest más pontjain is. [… ]

Az év embere 1956-ban a Time magazin szerint
a magyar forradalmár volt

Körülbelül ekkor – 5 óra 20 perckor – hangzott el a rádióban Nagy Imre
következő felhívása: „Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság
Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak
fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes
magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén
van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével!”
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AZ ÁRPÁD-HÁZ NÉGYSZÁZ ÉVE

Honfoglalás 895–896*

A

magyarok 892. évi morva és 894. évi
pannóniai hadjáratukról értékes tapasztalatokkal tértek haza. Megismerték a Kárpátok hatalmas láncától védett terület stratégiai és
gazdasági előnyeit; kiismerték a politikai viszonyokat, a lakosság katonai erejét. Az erőtlen
pannóniai szlávok és a Szvatopluk halála után
viszálykodásba merült morvák nem bizonyultak
veszedelmes ellenfélnek. Megtudták, hogy a kikémlelt területekért vívandó komoly küzdelem
esetén csak a frank, illetőleg a kialakulóban
lévő bajor hatalomtól és az eddig barátságos
bolgároktól kell tartanuk. A IX. és X. század
fordulóján Németországban a bajor tartomány
képviselte az erőt, s Arnulf hatalmának is az
adja magyarázatát, hogy a frank elemre támaszkodó elődeivel szemben a nyersebb, faragatlanabb, de romlatlan, munkás, vitéz s az avar
és szláv harcokban megedzett bajor népre támaszkodott. A Tisza vidéki bolgárok magukra
hagyatva nem sok erőt voltak képesek kifejteni,
de Simeon cár hadseregétől támogatva, szembeszállhattak a magyar hadakkal.

Árpád vezér idealizált ábrázolása a Nádasdy Mausoleum című könyvből.
A kötetet 1664-ben Nürnbergben adták ki, gróf Nádasdy Ferenc (1625–1671) saját költségén és ajánlásával

Bolgár háború
és besenyő támadás

Bizonyára e tapasztalatok késztették Árpádot
a bolgárok ellen harcra készülő Leó bizánci
császár szövetségkérő jobbjának elfogadására.
Simeon cár hatalmának megtörésétől nyilván
a tiszai bolgárság erejének gyengülését várta.
Bölcs Leó még 894-ben szólította fel a magyarokat a bizánci seregen győzedelmeskedő
Simeon bolgár cár megtámadására. Árpád
és Kusán vagy Kusaly magyar vezérek hamar
megegyeztek Szklérosz Nikétasz bizánci követtel és Árpád fiának, Leventének vezérlete
alatt nagyobb sereget küldtek bolgárföldre.
A magyar harcosokat görög hajók szállították
fel a Dunán a bolgár határra, mialatt a császári
sereg dél felől nyomult Bolgáriába. Levente teljes győzelmet aratott Simeon fölött. Elfoglalta
fővárosát, a Duna alsó szakaszához közel fekvő Pereszljavecet és lovasaival végigdúlta egész
Bolgáriát, rengeteg foglyot ejtett, nagy zsákmányt szerzett. De a győzelem nemsokára vereségre fordult. Simeon szorultságában külön-

A magyarok üldözik Simeon
bolgár fejedelmet 895-ben.
Rajz Johannes Skylitzes
XI. századi kéziratából
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►►
A magyarok feldúlják Bulgáriát.
Miniatúra a Képes Krónikából
(Chronicon pictum).
Az 1360 körül, Nagy Lajos
udvarában készült latin nyelvű krónika
Lálti Márk alkotása

békét ajánlott a császárnak, aki barbár szövetségeseit rútul cserbenhagyva, nemcsak seregeit
vonta vissza, hanem a magyarok átszállítására
küldött hajókat is hazarendelte. Simeon most
már teljes erővel támadt Leventének a győzelem után gondtalanul táborozó seregére, s azt
véres harcban tönkreverte. A hajóitól megfosztott magyar sereg maradványai nagy nehezen
átvergődtek a Dunán, de Etelközön már nem
találtak otthonukra. Mialatt ők bolgárföldön
vívták kemény harcukat, Árpád fejedelem a
honnmaradt magyarokra támadó besenyők elől
kitérve, népével együtt felkerekedett és nyugat
felé költözött.
Az etelközi besenyő támadás nagy veszteséget okozott a magyaroknak, de a csapás korántsem volt oly katasztrofális, mint azt két emberöltővel később Konstantinosz császár – egy a
bolgár és a besenyő háborúk eseményeit egyébként is elferdítő elbeszélés keretében – feltünteti, a magyarok honnmaradt családtagjainak
teljes pusztulásáról szólva. A magyar törzsszövetség nem jutott erre a sorsra, sőt hamarosan
kiheverte az etelközi és bolgáriai vereségeket.
A honfoglalást közvetlenül követő győzelmes
hadjáratok s a X. századi fejlődés jelenségei a
katonai és társadalmi szervezet sértetlenségét
bizonyítják. A fegyelemnek, morális és gazdasági erőnek megnyilvánulásai semmiképpen
sem vallanak egy sok vért vesztett, családjától,
asszonyaitól, gyermekeitől megfosztott, tönkrevert népre.
Az előzményekből és a következményekből
ítélve, a második besenyő támadás a magyarokat nem érte teljesen készületlenül, nem idézte
elő, csak siettette nyugatra költözködésüket.
A bolgáriai vereség mindenesetre nagy véráldozattal járt, de ez a vér sem omlott egészen
hiába. A győztes bolgár hadseregnek az egykorúak szerint a legyőzött magyarokéval vetekedő veszteségei megakadályozták Simeon cárt,
hogy a honfoglaló magyaroktól szorongatott Tisza menti bolgárok segítségére siessen. Levente hadjárata, ha kudarcba fulladt is, meghozta
a maga politikai gyümölcsét: megbénította a
kárpátaljai síkság birtokbavételének megakadályozására egyedül képes ellenfél erejét. Árpád
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fejedelem diplomáciája és fegyverei teljes sikert
nem tudtak aratni, mégis minden akadályt elhárítottak a továbbköltözés és az új hon elfoglalása útjából.
A besenyők támadása után nyugatra költöző magyar nép – asszonyokkal, gyermekekkel,
szolgákkal együtt mintegy ötven-százezer ember – a 895. év őszén kelt át a Kárpátok hágóin. A sorsdöntő eseményeket nyomon követő
nagy vállalkozás előestéjén – régi szokás szerint
– áldozattal fordultak istenükhöz s az ősök varázshatalmú szellemeihez. A nemzetségi totem,
a szent Turul-madár inkarnációjaként tisztelt
öreg Álmost áldozták fel, hogy varázsereje, bölcsessége és bátorsága a földi béklyótól felszabadulva, fia lelkébe költözzék, s azt betöltve, az
ifjú fejedelmet képessé tegye nagy feladatainak
megoldására.

A nagy áldozattétel után indult meg Árpád
fejedelem a Felső-Tisza völgyéről az évek óta
keresett új haza elfoglalására, mialatt népének
egy része – talán három törzs népe – a Maros
és Olt völgyén nyomult az ország szívébe.
Az Árpád fejedelem vezérlete alatt Verecke
felől közeledő főhad a Tisza jobb partján vonult délre, s a XII. századi hagyomány szerint
Alpár vidékén ütközött meg Salán bolgár vezérrel. A főhadból még a Felső-Tiszánál kivált
törzs – a hagyomány szerint Kende (a régi fővezér) és Tétény (Tuhutum) népe – átkelt a Tiszán s a Körösig terjedő nagy tiszántúli síkságot
vette birtokba. Tétény serege a Szamosvölgyön
át Kolozsvár és Gyalu vidékéig hatolt, s a tordai sóbányákat ragadta ki az ott vezérlő Gyalu
bolgár vezér kezéből.
A Tisza vidéki és erdélyi bolgár vezérek a létükért és jövőjükért harcoló magyarokkal szemben képtelenek voltak ellenállni. Simeon bolgár
cárt pedig az iménti háborúban szenvedett nagy
veszteségek akadályozták meg tiszai tartománya védelmében. A kétfelől benyomuló magyar
hadak kisebb harcok, néhány jelentéktelen ös�szecsapás árán, szinte akadály nélkül jutottak el
a Duna-vonalig.
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A magyarok feldúlják Bulgáriát.
Miniatúra a Képes Krónikából
(Chronicon pictum).
Az 1360 körül, Nagy Lajos
udvarában készült latin nyelvű krónika
Lálti Márk alkotása
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Árpád fejedelem,
minden magyarok apja

Feszty Árpád:
A magyarok bejövetele című
panorámaképének
Árpád fejedelmet ábrázoló részlete

Arab források arról értesítenek, hogy a magyaroknál a honfoglalás előtt valamikor létezett a kettős
fejedelemség intézménye, ami hasonlított a kazárok szakrális kettős királyságára. Eszerint a magyar kende és gyula hasonló viszonyban voltak,
mint a kazár kagán és kagán-bég.
Árpád Álmos vezér gyermeke volt, a honfoglalás idején, 895-ben középkorú férfi, akinek
fia, Liüntika (Levente) már önállóan vezetett
hadsereget. Árpád még Álmos életében a törzsszövetség vezetője, nagyfejedelem lett. Erről
Bíborbanszületett Konstantin császár tudósít bennünket, akinél 948 körül magyar küldöttség járt
Bulcsú vezér vezetésével, aki mindezt elmondta
neki. A küldöttség tagja volt Árpád egyik dédunokája, Tormás is. Bulcsú szerint Árpád fejedelemmé választása 55 évvel korábban történt, ami 893
körüli választást jelenthet.

893-ban Nikétasz Szklérosz, a bizánci császár
követe Árpáddal és Kurszánnal tárgyalt az AlDunánál egy bolgárok elleni hadi szövetségről.
A bizánciakkal az egyezkedés még elhúzódott,
és közben az Etelközben szállást találó magyar
törzsek a Kárpát-medence felé egyre gyakrabban
tettek felfedező utakat. Ezeket legtöbbször maga
Árpád, vagy „társfejedelme”, Kurszán szervezte,
de legalábbis támogatta a gazdag vidék felderítését, hiszen már akkoriban foglalkoztatta a magyar
törzsek vezetőit, hogy nyugatabbra vonulnak. 894ben Árpád szerződést kötött a morvák fejedelmével, Szvatoplukkal, miszerint a magyar és morva
hadak együtt kiűzik Pannóniából a keleti frankokat. Ezt a szövetséget a legendák a fehér ló mondájában tartották fenn. Szvatopluk halála után a
magyar törzsek megszállták a Felső-Tisza vidékét,
és Árpád serege élén 895-ben a Vereckei-hágón át
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az Alföldre lépett, és elfoglalta a területet.
894-ben érett meg a bizánci–magyar együttműködés, és Árpád megtámadta Simeon bolgár cár
birodalmát. A magyar csapatokat Kurszán vezér,
a társfejedelem vezette. A bolgár cárság sorozatos
csatavesztést szenvedett a magyar seregektől, és
feladták az Al-Duna területét. Ezzel a Délvidék is
Árpád népének uralma alá került, de az al-dunai
csaták alatt a bolgárok szövetkeztek a besenyőkkel,
akik megtámadták az Etelközben élő magyarokat.
Sereg híján nem tudták felvenni a küzdelmet a besenyőkkel, és így a Kárpátok hágóin át Erdélybe
menekültek, és itt le is telepedtek. A Tisza vidékéig magyar terület lett a Kárpát-medence, és Árpád
serege sorozatos csatákat vívva szilárdította meg
pozícióit az új hazában.
899 márciusában Arnulf keleti frank király
követsége érkezett a magyar fejedelem, Árpád
udvarába, és arra kérte a magyar fejedelmet, hogy
segítsen neki legyőzni az itáliai király seregeit, és
akkor a magyaroké lehet egész Pannónia, azaz a
mai Dunántúl. Árpád seregei legyőzték Berengár
itáliai király hadait, és a Lombardiából hazatérő
magyar seregek birtokba is vették a Dunától nyu-

AZ ÁRPÁD-HÁZ NÉGYSZÁZ ÉVE

gatra eső területeket. Azonban a morvák is szemet
vetettek ezekre a területekre, és megtámadták az itt
szállást kereső magyarokat. Árpád serege legyőzte
a morvákat, és büntetésül elfoglalta azok nyitrai
hódításait is, így 900 őszére az egész Kárpát-medence magyar fennhatóság alá került, és Árpád
vezetése alatt végéhez ért a honfoglalás.
Árpád törzsének szállásterülete a korabeli tudósítások alapján 900 előtt Kelet-Magyarországon,
a Felső-Tisza vidéken lehetett. A nyugati források
ugyanis nem tudnak Árpádról, csak Kurszánról,
az Árpáddal és utódaival kapcsolatba lépő bizánciak viszont úgy írják le Magyarországot, mintha
az csak a Tiszántúlból állna, bár megjegyzik, hogy
tőlük nyugatabbra a frankok vannak. Az valószínűsíthető, hogy a bizánciaknak Árpád utódai a
saját uralmuk alatt álló keleti, Tiszán túli területről
számoltak be részletesebben.
A magyarok létformáját félnomád, téli-nyári legelőváltó életmód jellemezte, amelynek során Árpád
és fiai is egy-egy folyó mentén – az állatok vízigénye
miatt – vándoroltak téli és nyári szállásuk között. A
helynevek alapján arra a következtetésre juthatunk,
hogy Árpád téli szállása – nyilván 900, Pannónia

Árpád asszonya.
Feszty Árpád:
A magyarok bejövetele című
panorámaképének egyik
jelenete
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elfoglalása után – a mai Pécs részét képező Árpádváros, a korábbi Árpád falu volt, míg nyári szállása
– ezt Anonymus is megerősíti – a Csepel-szigeten,
s közben a Duna jobb partján nomadizált. De fennmaradt egy nyári szállás neve a Sárvíz mellett is,
Jutas partvonalán, a Sárkeresztes és Moha közötti
Árpád-völgy, Székesfehérvár mellett.
Négy fia a Duna, a Sárvíz és a Kapos–Székpatak partján nomadizált úgy, hogy téli szállásuk
egymáshoz viszonylag közel, a Duna két partján
terült el. Üllő nyári szállása Üllő mellett, Tarhosé Tarrós mellett, Jutasé a ma Veszprém részét
képező Jutaspuszta területén, Zoltáé pedig Bodrogban, a mai Vajdaságban, valamint Kalocsa magasságában, Solt mellett volt. Kurszán ugyanekkor
Árpádhoz hasonlóan a Duna jobb partján nomadizált, téli szállása Aquincumban, nyári szállása
pedig a Csallóközben volt megtalálható 904-ig,

38

amikor is a bajorok megölték. Árpád ekkor Kurszán partvonalával meghosszabbította a sajátját; új
nyári szállásának szintén a Csallóközben maradt
helynévi nyoma.
Árpád a törzsszövetségbeli gyula tisztséget
viselte, majd miután a németek a Fischa mentén
meggyilkolták Kurszán kendét (904), Árpád magához ragadta annak rangját.
Árpád feleségének nevét nem őrizte meg
a történetírás. Öt fiának neve maradt fenn:
Liüntika/Levente, Tarhacsi/Tarhos, Jelek/Üllő,
Jutocsa/Jutas és Zolta. Mind az ötöt Bíborbanszületett Konstantin hagyományozta ránk, azonban két különböző helyen. Azon a helyen, ahol
a honfoglalásról és a kalandozásokról van szó,
említi Liüntikát, aki ekkor nyilván a legidősebb,
felnőtt fiú lehetett. Egy másik helyen, ahol a fiait és az ő korabeli utódaikat sorolja fel, nem em-
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líti Liüntikát, csak a négy másikat, és azoknak is
csak egy-egy fiát. Nyilván itt csak az utódlás szempontjából fontos fiakról van szó. Liüntikának úgy
tűnik nem maradt Konstantin idejére fiú utóda, ő
maga pedig elesett az Al-Duna melletti harcokban.
Árpád utolsó nagy csatáját Anonymus szerint
907 júliusában vívta, amikor a bajor és keleti frank
csapatok le akarták rázni adófizetési kötelezettségüket. Azonban az egyesített seregeket megállították a magyarok (lásd pozsonyi csata), és ezzel
kétségkívül magyarrá tette a Kárpát-medencét. Valószínű, hogy ő és fiai e csatában estek el. De az is
lehetséges, hogy esetleg éppen a nagyfejedelem halálhíre – Árpád ekkor az abban a korban már nagyon magasnak számító, hatvanéves körüli lehetett
– válthatta ki a keleti frankok támadását. Halálára
nincs megbízható korabeli adat, 300 évvel később
Anonymus a pozsonyi csatához köti halálát.
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Az uralkodóréteg, a tulajdonképpeni bolgár
elem elpusztult a harcban vagy Bolgáriába menekült. Szláv alattvalóik meghódoltak és szolgasorban magyar uralom alá kerültek. A később
elmagyarosodott Tisza vidéki szlávok emlékét
nyelvünk számos bolgár–szláv kölcsönszava
őrzi. Ugyan erre a sorsra jutottak a tiszántúli
gyér gepida-töredékek is, míg a hazai hagyomány szerint itt talált és Árpádnak önként meghódoló székelyek teljes szabadságukat megőrizve, mintegy kilencedik törzsként csatlakoztak a
magyarokhoz.
A magyar törzsek megszállták a zólyomi,
az észak-gömöri és tornai őserdőségek, az Erdős-Kárpátok, a Keleti-Kárpátok, az Erdélyi
Havasok, az Al-Duna és a Duna–Tisza közi
pusztaság határolta területet. A nép számához
viszonyítva a mai fogalmak szerint igen nagynak tetsző terület a meotiszi és etelközi hazához
képest nagyon is szűk volt. Az erdős-hegyes,
valamint a homokos és ingoványos részeknek
a magyar semmi hasznát sem vehette. Pásztorgazdaságához, az állatok tízezreit számláló
méneseinek és gulyáinak ellátásához rengeteg
fűtermő sík vagy enyhén lejtős területre volt
szüksége. Ezért kétesztendei pihenés után
megkezdték a dunántúli és északnyugati részek
meghódítására irányuló vállalkozásaikat.
Pannónia megvétele

A magyarok egy másik csapata ugyanekkor
a Dráva és Száva völgyén és a velencei síkságon át a Brentáig hatolt. Arnulf hűbéresének,
Braszlavnak, pannóniai tartományát – a szövetséges császárra való tekintettel – elkerülték,
de meghódítását előkészítendő, a következő év
tavaszán nagyobb sereggel támadtak Itáliára.
Bajor szövetségeseik szlovénlakta déli tartományán akadály nélkül átvonulva, végigpusztították Lombardiát. Az ötezer főnyi magyar
lovassereg egyik csapata Verona, Milánó, Pavia mellett elszáguldva, Bergamóig, Vercelli
váro-sáig és a Nyugati-Alpokig pusztított és
rabolt. Más csapatuk lóháton, a lagúnákon átúsztatva kísérelte meg Velence megtámadását.
Merész vállalkozásukat csak a hajóhad felvo-
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nulása hiúsította meg. Lombardia ura s egy
esztendeje Itália királya, Berengár friauli őrgróf
a magyarok számát háromszorosan felülmúló
hatalmas sereggel indult ellenük. A magyar
vezér visszavonulóban a Brenta-folyóhoz érve,
békét kért. Minden zsákmányát, málháját, sőt
vezetéklovait is felajánlotta, kezeseket ígért a
szabad elvonulás ellenében. Berengár mégis
harcra határozta magát s a magyarok – bár a
küzdelem reménytelensége iránt nem igen volt
kétségük – kétségbeesett védelemre készültek.
Mikor azonban a Brenta túlsó partján táborozó
és lakmározó ellenség gondtalan hanyagságát
látták, sűrű nyilazás közben rohamra indultak
s a Brentán átgázolva, átúsztatva, 899. szeptember 24-én hirtelen rajtaütéssel tönkreverték
a lombard sereget. Harcban és üldözés közben
rengeteg vitézt leöltek, sok zsákmányt és foglyot
szereztek. A nagy diadal után Itália belseje felé
fordultak s a Pó jobb parti síkságát is végigdúlták. A gazdag lombardiai mezőkön kitelelve,
900 tavaszán indultak hazafelé, miután Berengárral – nagy ajándékok és kezesek ellenében
– békét kötöttek, amit újabb portyázások után,
904-ben állandó szövetség követett. A magyarok a szerződést híven megtartották, és Itáliát
ez idő óta csak Berengár hívására keresték fel.
A Karintiát is magában foglaló bajor hercegség délnyugati szomszédjának megbénítása s a
vele kötött barátság kedvező helyzetet teremtett
egy bajor hadjárat esetére, aminek ideje a lombardiai kaland befejezésével már el is következett. A magyarok Lombardiában vették régi barátjuk, Arnulf császár 899 decemberében történt halálának hírét. Vele megszűnt az akadály,
mely őket Pannónia kíméletére kényszerítette.
A magyar sereg Itáliából hazatérőben Pannónián vonult keresztül és megsemmisítette
Braszlav herceg Balaton-vidéki hűbéres tartományát. 900 nyarán, felkerekedtek a Tisza vidékén a Garam és a Vág közt tanyázó törzsek
s a Dunán átkelve, minden ellenállás nélkül
vették birtokukba Pannóniát. Arnulf császár
halála és a dunántúli föld birtokbavétele után
követeket küldtek a bajorokhoz a szövetség
megújítása végett, de amikor elutasításra találtak, haddal támadtak Bajorországra.
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A váratlan fordulattól meglepett bajorok
hiába kértek segítséget, kereszténységükre
hivatkozva, a nyáron még haddal támadott
morváktól. Ezek kárörömmel szemlélték a két
ellenség összecsapását s inkább a magyarokkal
cimboráltak, sőt ezek pogány szokásait is utánozni kezdték.
A 900. évi bajor hadjárattal hosszú háborúskodás kezdődött. Magyar csapatok évről-évre
betörtek a bajor végekre, hol délen Karintiát,
hol északon a Keleti őrgrófságot és Morvaországot pusztítva. Az elkeseredett küzdelemben
Arnulf rokona, a bajor Nordgau, Ostmark
és Karintia őrgrófságokat 898-ban egy kéz-
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ben egyesítő Luitpold őrgróf (893–907) – a
X. századi bajor hercegek és a Wittelsbachok
ősapja – állt a honvédelem élén. A harc mindig bajor földön folyt. A bajorok csak egy ízben tudtak diadalt aratni, s ekkor is rút árulásnak köszönhették győzelmüket. Kusaly vezért
904-ben – barátságot színlelve – ebédre hívták
s ezután társaival együtt lemészárolták. Ez esemény hatása alatt a magyarok három évig elkerülték Bajorországot. Ehelyett Morvaországot
pusztítják, és teljesen megsemmisítik Szvatopluk utódainak maradék hatalmát. 906-ban a
nekik adót fizető morvák, csehek és dalaminci
szlávok vagy glomácok földjén át – ez utóbbiak

Áldozat.
Feszty Árpád: A magyarok
bejövetele című panorámaképének
egyik jelenete

A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG
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egyik jelenete

A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG

42

43

AZ ÁRPÁD-HÁZ NÉGYSZÁZ ÉVE

A székelyek

A magyarok bevonulása
Pannóniába. Miniatúra
a Képes Krónikából

hívására – szászföldre törtek, honnét nagy zsákmánnyal tértek haza. Egy évvel utóbb Luitpold
őrgróf – megsokallva a magyarok pusztításait
– a bajor grófokkal és püspökökkel hadba szállt
a magyarok ellen. A döntő csatát a magyar becsapások ellen épített Ennsburg vára alatt, 907.
július 5-én vívták meg. A véres ütközetben a
bajor sereg színe-java a csatamezőn maradt.
Elestek vezérei, a vitéz Luitpold és Theotmár
salzburgi érsek s velük együtt estek el a keleti
grófságok is. Nagy Károlynak az avarok ellen

szervezett keleti őrgrófsága, az Ostmark százéves fennállása után megszűnt. Területe az
Enns folyóig hatoló magyarok uralma alá került
s ők vették birtokukba a karintiai őrgrófság keleti részét, a mai Stájerország hazánkkal határos
vidékét is. Megszállásra e vidéken nem gondoltak, csupán a nyugati szomszédokat elválasztó
semleges zónát, a nyugati gyepűelvét bővítették
ki, alkalmas felvonuló terepet szerezve nyugatnak induló seregeik számára.

A Felső-Maros, Küküllő és Felső-Olt völgyét
környező erdős hegyvidéken a székelyek laktak.
A történettudomány – adatok híján – mindmáig sem mondta ki a döntő szót a székely kérdésben. Annyi bizonyos, hogy a székelyek nem voltak az ország különböző vidékéről jött magyar
telepesek. A középkori források egybehangzó
vallomása szerint a székelyt mindig a magyarral egy tőről szakadt, de tőle mégis különböző,
százados távollét után vele újra egyesült népnek
tartották. Vérségi szervezete, ősi intézményei,
jogviszonyai bizonyítják, hogy erdélyi földjét,
mint zárt tömegben települő, ősfoglaló nép,
legkésőbb a XI. század elején szállta meg, s
nem a királyok telepítették oda. Hazánk területére vagy a magyarokkal együtt jöttek, vagy
már korábban is ott voltak. A hagyományból
nyilvánvaló, hogy a XI. században a székelyeket Magyarország honfoglalás előtti lakóinak
és Attila népének tartották. Ez a tudat minden
alap nélkül nem alakulhatott ki. A X. század
vége óta betelepülő besenyőket, bolgárokat,
kunokat sohasem mondta senki őslakóknak.
Anonymus a honfoglalás előtt csatlakozó s nála
„kún” néven szereplő kabarokat és Mén Marót
„kozár”-jait is élesen megkülönbözteti a székelyektől. Mindezt figyelembe véve, a székelyeket
az Avar Birodalom bukása után Magyarország
területén meghúzódó s a honfoglaláskor Árpád
fejedelemnek meghódoló avar vagy avar uralom
alatt élő törökfajta – kuturgur–bolgár vagy onogur – néptöredéknek kell tartanunk. Ha feltes�szük, hogy az avarokkal idesodródott onogurok
ivadékai voltak, az onogur–magyarokhoz való
gyors nyelvi áthasonulásuk – az eredetkérdés
legnehezebb problémája – is teljes megoldáshoz jut. Hegyvidéki elhelyezkedésük is a magyar hagyomány igazát látszik bizonyítani, mely
szerint a „hun”, azaz avar hatalom bukása után
ellenük kelt idegen népek nyomása elől húzódtak erdős-hegyes hazájukba, hol az onogurok és
bolgárok régi vadászfoglalkozásához igen alkalmas területeket találtak. Más nyomok viszont
arra mutatnak, hogy erdélyi megtelepülésük
előtt Biharban, a Berettyó és Szamos közén

laktak, s onnét a X–XI. században vándoroltak a Meszes-hágón és a Felső-Szamos völgyén
át erdélyi hazájukba, hol később, a X. század
második felében megmozdult besenyőség, majd
az úzok és kunok elleni határvédelem feladata
hárult reájuk.
Katonai tervszerűség
a megszállásban

A hunok és avarok fejedelmei, kiknek kelet felé,
a Kárpátokon túl is voltak alattvalóik, népük
zömével a Tisza mentén szálltak meg. A magyar törzsek közül négy, köztük a legnépesebb
fejedelmi törzs, túl a Dunán telepedett meg.
Viszont a Tiszántúl keleti részén és Erdélyben
hatalmas területek néptelenül maradtak. Kétségtelen, hogy a gazdasági okok, a Dunántúl
műveltebb földje, az állattenyésztő avarokkal
szemben már a földművelést is megbecsülő magyarok szemében kívánatosabbá tették annak
birtokát az inkább állattenyésztésre alkalmas tiszántúli részeknél. Mégis az elhatározás fő okát
a katonai célszerűségben, a keleti veszedelemtől, a besenyő támadástól való félelemben kell
keresnünk. A gazdasági szempontok mellet az
elhelyezkedésben nagy, sőt döntő szerepe volt
a katonai megfontolásnak s a dunántúli telepedésben a magyarok tudatos nyugatra törekvésének egyik legbiztosabb jelét kell látnunk.
A magyar törzsek az Alföld szélein a folyóvölgyek kijáratait szállták meg s a hadnagyok
nemzetségükkel víz mellé, mégpedig nagy folyók két partjára, szigetközökre, mocsaraktól
védett területre telepedtek. A hirtelen támadás
elleni védelem szempontjai tették szükségessé a
határhegységekbe vezető természetes hadiutak,
a folyóvölgyek torkolatának megszállását és a
nagy folyók átkelőhelyeinek – a réveknek, gázlóknak – két parti biztosítását. Ellenséges támadás esetén a törzsnek a folyó másik partjára
húzódó népét és vagyonát az átkelőhelyeknél
állást foglaló férfinép könnyebben védhette a
meglepetés ellen. Ugyancsak katonai szempontból volt fontos oly központi, állandó szállástelepek kiválasztása, ahová – mint megerősíthető, hozzáférhetetlen helyekre – meglepő
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támadás esetén is visszavonulhattak. Erődített
helyeknek, földváraknak bővében volt az ország. Ezeket a magyar nemzetségek a szlávok
hódoltatása után birtokba is vették, de védelemre nem minden esetben használhatták fel. A sík
területen fekvő földvárak sáncai a keleti lovas
szomszédok ellen nem sok védelmet nyújtottak.
Csak a mocsárvárak, szigetközök vidéke adott
biztos menedéket. A Csepel-sziget, illetőleg a
két parti Sárvizek mocsaraitól körülövezett fehérmegyei és solti, szigetjellegű nagyobb terület, a Csallóköz nyugat felől mocsártól, sártól
védett keleti csücske, a Zalavár körüli mocsarak a Balatonnal, a Dráva-torkolat mocsarai,
a Szárazér–Maros–Tisza–Aranka szögének
mocsaras vidéke, a Körös-torkolat és Sárrét
járhatatlan ingoványai, a Szamos–Kraszna vidéki lápok és a Sajó–Eger vidéki morotvák egyegy törzs, illetőleg egy-egy hadnagyi nemzetség
természetes mocsár- vagy szigetváraivá lettek.
A hadnagyoknak itt állandó védett telepük,
váruk volt: Csepel és Fehérvár, Lél a Csalló-

közön, Bogát a Balaton mellett, Bodrogvár,
Marosvár, Ete és Kaplony, ahova támadás esetén egész háznépükkel és barmaikkal visszavonulhattak, s ahol az asszonynép a gyermekekkel
állandóan lakott.
A törzsek szállásföldjét széles, lakatlan
földsávok, természetes határok választották el
egymástól. E természetes határok hegyek, erdőségek, tavak, nagyobb járhatatlan mocsaras
vidékek vagy sivár pusztaságok voltak, de az
avarok gyűrű néven ismert mesterséges gyepűrendszerét is felhasználták a törzsszállások elválasztására és védelmére.
Árpád hadának szállásföldjét a Mátra, Cserhát, Pilis, Vértes, Bakony hegységek láncolata,
a Balaton déli partjának mocsarai, a Mecsek
hegység, a Duna bal partján a Sár, vagyis a
bodrogi részektől Soroksárig húzódó mocsaras,
ingoványos terület s ezen túl a későbbi Kis- és
Nagykunság és a Jászság homokos és mocsaras területe övezte. Lél és Vérbulcsu törzseit
egymástól a Hanság és a Rábaköz mocsarai
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s a Bakony nyugati kiágazásai, emezt Árpád
és Botond törzsétől a Kis-Balaton mocsarai és
a Mecsek választották el. A Botond-törzs és a
tiszai törzsek közt pusztaság, a Gyulaés Ond-törzsek közt a Szárazér és Sárrét mocsarai terültek el. A kabarokat Ond törzsétől
a Nagykunság pusztasága, Lél és a fejedelem
törzsétől a Mátra választotta el. A Kende-törzset nyugat felé a Hortobágy, a nyíri és bihari
erdőségek határolták. E többnyire erdős határzónák a vadászatkedvelő magyaroknak vadászterületül is szolgáltak, de fő céljuk a védelem és
a törzsközi összeütközések elhárítása volt.
A hadnagy székvárát, nemzetsége állandó
szállástelepét hármas védőgyűrű vette körül: a
víz és mocsár alkotta váröv, a törzs többi nemzetségeinek élő gyűrűje és a hegyek, erdők, mocsarak, puszták alkotta természetes külső sánc.
Mint a nemzetségek a törzsfő, a hadnagy
nemzetségét, úgy fogták körül a fejedelem törzsét a többi törzsek. A Közép-Duna mentén
központi helyzetben megszállt Árpád-törzset
gyűrű alakban vette körül hat más törzs, melyek
mindegyikére fontos katonai feladat hárult.
A Felső-Duna menti Lél-törzs szállásföldjén
futottak össze a Vág, Morva, Duna völgyein
és a Morván át Csehország és Németország
felé vezető hadiutak. A Balaton menti törzs
földje gócpontja volt a Rába- és a Mura-völgyön át Stíria, Ausztria és Németország, a
Dráva- és Száva-völgyön át Itália, a Száva- és
Kulpa-völgyön át Horvátország, a Dráva–
Száva közi síkon Szerbia és Bizánc felé vezető
hadiutaknak. E két törzs fejei – az egykorú
bizánci és nyugati forrásokból ismert Szoárd
(Salard), Lél, Bogát, Kál és Bulcsu – vitték
az előharcos szerepét a X. század nyugati és
balkáni portyázó hadjárataiban. A Dráva–AlDuna vidéki törzsre, a bizánci harcok hőseként
megénekelt Botond hadára hárult a szerémségi
bolgárok elleni védelem. Ond törzse a Körös
völgyén Erdély és a besenyők felé, a gyulák
hatalmas törzse a Maros völgyén át ugyancsak
a besenyők, s a Morava völgyén át a Bolgária
és Bizánc felé vezető hadi utak kijárását őrizte. Ők voltak hivatva az Al-Duna és Morava,
valamint a Maros- és Körös-völgy felől várható
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s a Bakony nyugati kiágazásai, emezt Árpád
és Botond törzsétől a Kis-Balaton mocsarai és
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és Bizánc felé vezető hadi utak kijárását őrizte. Ők voltak hivatva az Al-Duna és Morava,
valamint a Maros- és Körös-völgy felől várható
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bolgár és besenyő támadások feltartóztatására.
A kabarok az északkeleti szorosokon át orosz
földre vezető utak végpontjait tartották megszállva. A veszedelem keleten volt a legnagyobb, amerre a régi, kegyetlen besenyő ellenség tanyázott. Ezért a tiszai törzsek védővonalán és az ettől keletre húzódó erős, természetes
bástyán – a nyíri és bihari őserdők s az erdélyi
határon húzódó hegységek övezetén – túl egy
második határvédő vonal épült ki. A Beret�tyó, az Ér és a Kraszna völgyeinek védelmét
talán már a X. században a fejedelmi had oda
kiszálló nemzetségei, Ákos és Káta vették át.
A Belső-Tisza, a Szamos, a Maros és a Küküllők vidéki székelyek nemzetségei védelmezték.
A fejedelmi törzset kelet felé ilyképpen négyes
védősánc oltalmazta: a Sárvíz mocsarai, mögöttük a homokpusztával, a tiszai törzsek védővonala, a nyíri, bihari erdőségek és erdélyi határhegyek öve, végül a Szamos menti és székely
törzsek vonala.
A megszálláskor tudatos stratégiai tervszerűséggel kiépített védelmi rendszert betetézte a
határok nagyszerű védelme: az összes törzsek
szállásföldjét körülfogó széles, jobbára lakatlan és gyakran járhatatlan területek gyűrűje.
Északnyugaton, északon, keleten és délkeleten a Kárpátok úttalan őserdőkkel borított,
természet alkotta hatalmas bástyája. Délen a
delibláti puszta, az Al-Duna mocsarai, a Fruska-Gora és Szlavónia (a mai Horvátország)
erdős-hegyes vidéke, a nyugati határon a Muraköztől észak-északnyugat felé húzódó erdős

földsáv a Wiener-Walddal, a Morvamező s
az Olsava–Morava–Vág folyók köze, sőt 907
óta az Ostmark és Moravia is, a dél-oroszországi népválasztó semleges zónákhoz hasonló
országválasztó közök voltak. E széles övezet,
a gyepűelve, vagyis a mesterséges torlaszokon,
gyepűkön túli terület megóvta a magyar népet az etelközi besenyő támadáshoz hasonló,
meglepetésszerű rajtaütésektől. Neki viszont
módot adott, hogy a magyarság a gyepűn keresztülvezető utak belső kijáratánál, a nemzetségektől megszállt folyóvölgytorkolatoknál
mesterségesen elzárt, eltorlaszolt gyepűkapuk
(porta) megnyitása után, az előtte ismeretes
utakon áthatolva, váratlanul meglephesse szomszédjait. Emellett a gyepűelve vadászterületül,
portyázások előtt táborozóhelyül is szolgált.
A veszélyesebb pontokon állandó őrségeket
tartottak az utaknak a gyepűelvéről kivezető
külső kijáratánál, a tulajdonképpeni országhatáron. A gyepűelve egyébként nem volt teljesen
lakatlan. Nyugaton például a fertővidéki és alsó-ausztriai avar és német töredékek, az ausztriai és morvaországi magyar határőrök a tulajdonképpeni gyepűvonalon túl laktak. A délnyugati határvidéken is elszórt kisebb szlovén
néptöredékek húzódtak meg az erdőségekben.
Kelet felé a Kende- és Gyula-törzs Szamosés Felső-Maros völgyi szállástelepei és a székelyek, vagyis az erdőelvi (=erdélyi) népek kívül
estek a Meszesen, a Réz-hegységen, a Királyhágón, Bihar-hegységen és az Erdélyi-érchegységen húzódó belső gyepűvonalon.

A honfoglaló magyaroknak az az elhatározása,
hogy településük súlypontját a Dunántúlra helyezték és kelet felé kifejezetten védelmi állást
foglaltak el, már az első megszálláskor megpecsételte a nemzet jövő sorsát. Noha a nyugattal
szemben a honfoglaláskor s azt követően másfél
évtizeden át következetesen ellenségként léptek
fel, s noha a nyugati érdekkörbe való bekapcsolódásuk csak Szent István korában következett
be, a nyugati keresztény kultúrközösséghez való
csatlakozásuk két legfontosabb előfeltétele: a keleti érdekkörtől való teljes elszakadás és a földrajzi elhelyezkedés már a honfoglaláskor megvalósult. A német tartományokkal szomszédos
és a latin–keresztény műveltség hagyományaival
terhes dunántúli föld, frank fennhatóság alatt
élt szláv és avar lakosságával ellenállhatatlanul
sodorta a vérrokonaitól elszakadt magyar népet
nyugat felé. A dunántúli megtelepedésre, mint
végső okra kell visszavezetnünk a Dunántúlon
megszületett magyar királyságnak a bizánci térítő és hódító törekvésekkel szemben tanúsított
szívós ellenállását. A megszállásban érvényesülő tudatos stratégiai tervszerűségnek volt köszönhető, hogy a magyarság ellene tudott állani
a nyugat felé törekvő besenyők, úzok és kunok
támadásainak, s így elkerülte a Magyarország
és a Balkán földjén elpusztult vagy felmorzsolódott hun és avar, besenyő, úz és kun népek, s a
keleti művelődési körbe ékelődve elszlávosodott
bolgárok, kazárok és más rokon népek sorsát.
A legtermékenyebb, mezőgazdaságilag legértékesebb területek birtokbavételével, öntu-

datlanul bár, a magyarság gazdasági túlsúlyát
biztosították a gyér lakosságú külső településre
szoruló országban. A később jövő keleti és nyugati telepesek – besenyők, kunok, németek, flamandok, vallonok, oláhok, rutének – az ország
szívében és a határszéleken lakatlanul maradt,
gazdaságilag értéktelenebb homokos pusztaságot és hegyvidéket voltak kénytelenek megszállni. Ennek következménye volt, hogy még
a kultúrált német és vallon telepesek is csak a
kereskedelem, ipar és bányászat terén vehették
fel a versenyt a magyarokkal, de gazdasági fölényüket a mezőgazdaságra hivatott országban
veszélyeztetni sohasem tudták.
A honfoglaló magyar nemzetségek szívesen
keresték a már lakott vidéket, s az országban
elszórtan lakó szlovén, germán, avar és bolgár–
szláv néptöredékeket közvetlen uraságuk alá
hajtva, mintegy rájuk telepedtek, gyér lakosságú
telepeik közé ékelődtek, minek következtében e
népelemek, nyelvkincsük egy részét a hódítóknak átadva, gyorsan elmagyarosodtak.
Azáltal, hogy a törzsek az ország belsejében
hagytak pusztán nagyobb területeket, így a későbbi Kunságot, Hajdúságot, Bihart, s inkább
az Alföld széleit – a folyóvölgyeknek a hegységekbe torkolló vidékét, a gyepükön átvezető
utak bejárásait – szállták meg, már a foglaláskor kijelölték a később mindig magyarnak maradt, zárt egységet alkotó belső terület határait
és az ország határai felé irányuló kitelepülés
természetes útvonalait birtokukba véve pedig,
megteremtették az új haza gazdasági, etnikai
és politikai egységének előfeltételeit. Az etnikai
egység kialakításának útját állta ugyan a törö-
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meg a központi hatalom gazdasági alapját, a
rengeteg kiterjedésű királyi birtokot, anélkül,
hogy a nemzetiségi vagyont – a nyilvánvaló
hűtlenségi eseteket kivéve – érintenie kellett
volna. Ennek a szerencsés körülménynek volt
köszönhető, hogy a nagy politikai átalakulás
néhány hatalmas törzsfő ellenállásáról nem
szólva, minden nagyobb megrázkódtatás nélkül ment végbe.

Makoldi Sándor:
Táltos (Átváltozás)

köktől a hódításuk nyomán kelt véres háborúkban szenvedett s elsősorban a színmagyar
lakosságot sújtó veszteség, de a honfoglaláskor
kijelölt nyelvhatár körén belül a lakosság még
e borzasztó csapások után is magyar maradt.
A megritkult ősi lakosság ezen a területen a
későbbi századokban tömegesen betelepített
idegen nemzetiségeket is legnagyobb részben
magába tudta szívni.
A magyarok megtelepülésének az a sajátossága, hogy az ország határán és belsejében
nagy területek, mint ország- és törzsválasztó
zónák, megszállatlanul maradtak, mélyre ható
politikai következményekkel járt. Szent István ezeket a nemzetiségi megszállás alá nem
került területeket s azoknak a nemzetségektől
nem függő idegen lakosságát szerte az egész
országban birtokába véve szerezte és szervezte

A király tisztán gazdasági szervezetű családi birtokaival ellentétben, a gazdasági, de
egyszersmind katonai rendeltetéssel bíró vármegyék földbirtoka viszont, bár e területből
is gyarapodtak, a nemzetségi szállásbirtok
közé ékelve tűnik fel. Sőt a vármegyék területi kialakulására hatással volt a nemzetségi
szállásföldek, különösen a hadnagyi nemzetségek szállásföldjének helyzete. A törzsek
vezető nemzetségeinek szálláshelyéül szolgáló területeken Komárom, Esztergom és Fejér
Duna-(két)parti; Újvár, Szolnok és Csongrád
Tisza-(két)parti; Baranya Dráva-(két)parti,
Csanád és Arad Maros-(két)parti; Szatmár
Szamos-(két)parti és Zala vármegye Balaton(két)parti részeinek, valamint a később két-,
majd háromfelé szakadt Szolnok vármegye távol eső területeinek gazdasági és közigazgatási
összekapcsolása csupán a megyék területén
lakó vezető nemzetségek ősi birtoklási viszonyaiban lelheti magyarázatát. Szent István az
új államszervezetben s a vármegyékben is vezető szerepet szánt és juttatott a hozzá hűnek
bizonyult nemzetségeknek. Másrészt pedig,
hatalma biztosítása végett a várgazdaságoknak
az egész országot behálózó láncolatával át kellett törnie a régi törzsi szállásterületek határait, a központi hatalom gazdasági és katonai
exponenseit közbe kellett ékelnie a nemzetségi
telepeknek.
*Idézet az Árpád fejedelem, minden magyarok apja
című rész kivételével Hóman Bálint és Szekfű Gyula:
Magyar történet I. kötet (Királyi Magyar Egyetemi
Nyomda, Budapest, 1935) című könyvéből
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AZ ÁRPÁD-HÁZ NÉGYSZÁZ ÉVE

A pozsonyi csata 907-ben*

A csata történeti
és katonapolitikai háttere

A hadügy legfontosabb kérdéseit – a haderőszervezést, a védelmi képességet, a fenntartott haderőt
és a hadrafoghatóságot – befolyásoló tényezők
közé tartozik a mindenkori fenyegetettség mértékének megítélése, és a felkészülés annak elhárítására.
A pozsonyi csata kiinduló helyzetének és egyúttal sikere feltételeként kell elfogadnunk, hogy
907-re, a Fischa/Lajta folyó vonalától, valamint a
Morva folyótól keletre a teljes Kisalföld honfog-

laló őseink fennhatósága, de legalábbis fegyveres
ellenőrzése alatt állt. A feltétel első része 900-ban
teljesült, amikor Kurszán (Árpád vezértársa) elfoglalta Pannóniát, és a nyugati gyepűsáv keleti
határait az Ostmark területére tolta ki.
902–906 között teljesült a feltétel második
fele, amikor is őseink a szárnyakon megszilárdították pozícióikat. A törzsszövetségi erők nyugati
irányban, az északi szárnyon 906-ra véglegesen
legyőzték a frankbarát morvákat, és Moráviát elszakították a birodalomtól. Valójában két fontos
esemény történt a térségben. Az egyik a Morva

A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG

52

meg a központi hatalom gazdasági alapját, a
rengeteg kiterjedésű királyi birtokot, anélkül,
hogy a nemzetiségi vagyont – a nyilvánvaló
hűtlenségi eseteket kivéve – érintenie kellett
volna. Ennek a szerencsés körülménynek volt
köszönhető, hogy a nagy politikai átalakulás
néhány hatalmas törzsfő ellenállásáról nem
szólva, minden nagyobb megrázkódtatás nélkül ment végbe.

Makoldi Sándor:
Táltos (Átváltozás)

köktől a hódításuk nyomán kelt véres háborúkban szenvedett s elsősorban a színmagyar
lakosságot sújtó veszteség, de a honfoglaláskor
kijelölt nyelvhatár körén belül a lakosság még
e borzasztó csapások után is magyar maradt.
A megritkult ősi lakosság ezen a területen a
későbbi századokban tömegesen betelepített
idegen nemzetiségeket is legnagyobb részben
magába tudta szívni.
A magyarok megtelepülésének az a sajátossága, hogy az ország határán és belsejében
nagy területek, mint ország- és törzsválasztó
zónák, megszállatlanul maradtak, mélyre ható
politikai következményekkel járt. Szent István ezeket a nemzetiségi megszállás alá nem
került területeket s azoknak a nemzetségektől
nem függő idegen lakosságát szerte az egész
országban birtokába véve szerezte és szervezte

A király tisztán gazdasági szervezetű családi birtokaival ellentétben, a gazdasági, de
egyszersmind katonai rendeltetéssel bíró vármegyék földbirtoka viszont, bár e területből
is gyarapodtak, a nemzetségi szállásbirtok
közé ékelve tűnik fel. Sőt a vármegyék területi kialakulására hatással volt a nemzetségi
szállásföldek, különösen a hadnagyi nemzetségek szállásföldjének helyzete. A törzsek
vezető nemzetségeinek szálláshelyéül szolgáló területeken Komárom, Esztergom és Fejér
Duna-(két)parti; Újvár, Szolnok és Csongrád
Tisza-(két)parti; Baranya Dráva-(két)parti,
Csanád és Arad Maros-(két)parti; Szatmár
Szamos-(két)parti és Zala vármegye Balaton(két)parti részeinek, valamint a később két-,
majd háromfelé szakadt Szolnok vármegye távol eső területeinek gazdasági és közigazgatási
összekapcsolása csupán a megyék területén
lakó vezető nemzetségek ősi birtoklási viszonyaiban lelheti magyarázatát. Szent István az
új államszervezetben s a vármegyékben is vezető szerepet szánt és juttatott a hozzá hűnek
bizonyult nemzetségeknek. Másrészt pedig,
hatalma biztosítása végett a várgazdaságoknak
az egész országot behálózó láncolatával át kellett törnie a régi törzsi szállásterületek határait, a központi hatalom gazdasági és katonai
exponenseit közbe kellett ékelnie a nemzetségi
telepeknek.
*Idézet az Árpád fejedelem, minden magyarok apja
című rész kivételével Hóman Bálint és Szekfű Gyula:
Magyar történet I. kötet (Királyi Magyar Egyetemi
Nyomda, Budapest, 1935) című könyvéből
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AZ ÁRPÁD-HÁZ NÉGYSZÁZ ÉVE

A pozsonyi csata 907-ben*

A csata történeti
és katonapolitikai háttere

A hadügy legfontosabb kérdéseit – a haderőszervezést, a védelmi képességet, a fenntartott haderőt
és a hadrafoghatóságot – befolyásoló tényezők
közé tartozik a mindenkori fenyegetettség mértékének megítélése, és a felkészülés annak elhárítására.
A pozsonyi csata kiinduló helyzetének és egyúttal sikere feltételeként kell elfogadnunk, hogy
907-re, a Fischa/Lajta folyó vonalától, valamint a
Morva folyótól keletre a teljes Kisalföld honfog-

laló őseink fennhatósága, de legalábbis fegyveres
ellenőrzése alatt állt. A feltétel első része 900-ban
teljesült, amikor Kurszán (Árpád vezértársa) elfoglalta Pannóniát, és a nyugati gyepűsáv keleti
határait az Ostmark területére tolta ki.
902–906 között teljesült a feltétel második
fele, amikor is őseink a szárnyakon megszilárdították pozícióikat. A törzsszövetségi erők nyugati
irányban, az északi szárnyon 906-ra véglegesen
legyőzték a frankbarát morvákat, és Moráviát elszakították a birodalomtól. Valójában két fontos
esemény történt a térségben. Az egyik a Morva
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Karoling (keleti frank)
lovasságról szóló ábrázolás
a Leideni Makkabeusok
Könyvéből. Ilyen katonák
állhattak harcrendbe a pozsonyi
csatamezőn is

Fejedelemség felszámolása, a másik a bajorok végleges veresége Moráviában. Nagy valószínűséggel
a morvák egy része szövetségi viszonyba lépett
eleinkkel. Azonban a kialakult helyzet magában
hordozta a feszültséget. A törzsszövetségnek (illetve a kialakulóban lévő Magyar Fejedelemségnek)
állandóan készenlétben kellett tartania csapatait
a megszerzett területek védelmében. Az állandó
fenyegetettséget örökítette meg a Sváb Évkönyv
(Annales Alamannici) 904. évnél tett bejegyzése,
miszerint 904-ben a bajorok tőrbe csalták Kurszán
magyar vezért, őt és kíséretét pedig orvul meggyilkolták.
899-900 után honfoglaló őseink nyugati irányban, a déli szárnyon Itália felé is kiterjesztették fennhatóságukat. A Sváb Évkönyv
szerint 901-ben a magyarok ismét Itáliára támadtak. Ugyanebben az évben a Fuldai
Évkönyv jegyezte fel, hogy a magyarok Karintiában portyáztak. 904-ben szövetkeztek
I. Berengár longobárd királlyal (Provence-i Lajos
császár ellen), és 905-ben békében váltak el egymástól. 906-ra véglegesen a magyarok birtokolták
a Dráva és a Száva közét, biztosítva ezzel a szabad
kijutást a Pó-síkságra.
Nyugaton, a 900. évi pannóniai győzelem
után, a harcok zömmel a szárnyakra tevődtek át.
A frank–morva háború nyertesei a magyarok let-

tek. A Duna-völgyi hadműveleti irányban a gyepűelvét az Ostmark keleti területére (a mai AlsóAusztriára) helyezték át. Délen sikerült ellenőrzés alá vonni az észak-itáliai hadműveleti irányt,
a Karintia felé csatlakozó Mura-völgyével együtt.
A nyugati frontirányban fennmaradt feszültséget jelzik az évkönyvek bejegyzései egy 903ban lezajlott bajor–magyar összecsapásról.
901 és 906 között tehát folyamatos volt a konfrontáció a szemben álló felek között. A Keleti
Frank Birodalomnak rá kellett döbbennie, hogy
a Kárpát-medencében egy új, egységes és erős
hatalom képződött, amely birtokolta legkeletibb
provinciáját, Pannóniát, és legyőzte a frankokat
Moráviában.
A déli irányban a törzsszövetség már 900ra megerősítette pozícióit az Alföld déli végein
(Bánság, Temesköz és Bácska), és elfoglalták
a Szerémséget. Simeon bolgár cár (893–927)
minden igyekezete, hogy megállítsa a törzsszövetség déli terjeszkedését, kudarcot vallott. El kellett
fogadnia, hogy eleink birtokolták a balkáni átjárót
és a csatlakozó területeket.
Keleten, a századforduló táján a besenyők beköltöztek a törzsszövetség által elhagyott etelközi
szálláshelyekre, és megkezdték a felzárkózást a Keleti-Kárpátok előteréig. Jazi-Kapan nevű törzsük
az Al-Duna alsó folyása térségében, a Kabuskin-
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Jula törzs a Szeret és a Prut vidékén talált szálláshelyet, a Kárpát-medence közvetlen közelében.
Mögöttük a Javdi-Erdim törzs a Dnyeszter és a
Bug mentén települt le. A déli és délkeleti irányból továbbra is fennállt egy közös bolgár–besenyő
támadás, illetve portyák veszélye.
Összefoglalva az eddigieket: látható, hogy a
907-re kialakult helyzetben a törzsszövetségnek –
északon és délen megerősödve, szárnyait biztonságban tudván –, fenyegetettséggel két irányból,
kelet-délkeletről és nyugatról kellett szembenéznie.
A korábbi évek tapasztalatain is okulva (bolgár támadások, bolgár–besenyő portya, Kurszán vezér
meggyilkolása 904-ben) nagy létszámú és magas
harcértékű haderőt kellett fenntartania már békeidőszakban, amely elrettentő erőt képviselt mindkét irányban, a potenciális ellenség agresszióinak
gyors lereagálását biztosító közelségben.
A Kárpát-medencében a 900-as évek elejére ily
módon megteremtődtek a feltételei egy egységes,
központosított hatalom kialakításának. Ennek a
megakadályozása került a Keleti Frank Birodalom
politikájának központjába. Politikai célkitűzéseik
elérése érdekében a bajorok 907 júniusában hadjáratot indítottak a Magyar Törzsszövetség ellen.
Miután Gyermek Lajos király mozgósítást
rendelt el a bajor előkelők részére, a csapatok az
Enns folyó mögött az Enns–Markt St. Florian–
Raffelstetten térségében 907. május–június hónapban végrehajtották a gyülekezést. A mozgósított haderő a Magyar Törzsszövetség/Magyar
Fejedelemség megtámadását kapta feladatul.
907. június 17-én a két hadoszlopba szervezett
csapatok a Duna mindkét partján megkezdték az
előrevonást. A folyó északi oldalán a hadjárat vezére Luitpold gróf, a déli oldalon pedig a salzburgi érsek, Theotmár vezette a hadoszlopokat. Az
előrevonást és a hadműveleteket egy erős dunai
flottilla támogatta.
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A déli hadoszlop – kihasználva a kedvezőbb
menetkörülményeket – napokkal megelőzte az
északit, és június 24-én elérte, majd átkelt a
Wienerwaldon, és a Duna partját követve, gyors
ütemben tovább vonult a Bécsi-medence keleti térsége felé.
Ezzel egy időben a gyepűsáv nyugati bejáratait
figyelő magyar felderítők Greifenstein térségében
észlelték a felvonuló bajor csapatok támadási szándékát, és azonnal elindultak a hírrel a határvédelmi erők és a szállásterületeken várakozó egységek
értesítésére. A felderítő-kiértesítő lánc június 27ig a Duna mindkét oldalán riasztotta az azonnal
bevethető csapatokat (határvédelmi csapatokat,
a dunántúli főerőket, a törzsi és nemzetségi méltóságok fegyveres kíséreteit). Az érvényben lévő
megállapodásnak megfelelően a kiértesített erők
elindultak a veszélyeztetett déli irányba.
Közben a Theotmár vezette bajor hadoszlop elérte a Fischa folyót, ahol a már beérkezett
határvédelmi erők június 26-án felvették velük a
harcérintkezést. Ebben a térségben bontakozott ki
a magyarok ellenállása. Június 28-án harcba léptek
a riasztott főerők első lépcsői is. A bajorok kénytelenek voltak harcba vetni menetrendjük második
lépcsőjét (a második menetoszlopot). A túlerőben
lévő támadókkal szemben őseink az ismétlődő rajtaütések és meghátrálások taktikáját alkalmazva
(halogató harctevékenység) eredményesen lassították a bajor előnyomulás ütemét, lehetővé téve
ezzel a mélységből beérkező további főerők harcba
vetését.
Ezalatt az északi bajor hadoszlop június 27-én,
Stockerau térségében elérte a gyepűsáv nyugati bejáratát, és gyorsított ütemben tovább folytatta menetét a Morvamezőn, hogy – megelőzve a magyar
csapatokat, és időben kijutva a Morva határfolyóhoz – sikeres átkelést hajthasson végre.
Június 29-ére a folyó déli oldalán a bajorok to-

Blaskó Sándor:
Nagy vadász az úr előtt
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Karoling (keleti frank)
lovasságról szóló ábrázolás
a Leideni Makkabeusok
Könyvéből. Ilyen katonák
állhattak harcrendbe a pozsonyi
csatamezőn is

Fejedelemség felszámolása, a másik a bajorok végleges veresége Moráviában. Nagy valószínűséggel
a morvák egy része szövetségi viszonyba lépett
eleinkkel. Azonban a kialakult helyzet magában
hordozta a feszültséget. A törzsszövetségnek (illetve a kialakulóban lévő Magyar Fejedelemségnek)
állandóan készenlétben kellett tartania csapatait
a megszerzett területek védelmében. Az állandó
fenyegetettséget örökítette meg a Sváb Évkönyv
(Annales Alamannici) 904. évnél tett bejegyzése,
miszerint 904-ben a bajorok tőrbe csalták Kurszán
magyar vezért, őt és kíséretét pedig orvul meggyilkolták.
899-900 után honfoglaló őseink nyugati irányban, a déli szárnyon Itália felé is kiterjesztették fennhatóságukat. A Sváb Évkönyv
szerint 901-ben a magyarok ismét Itáliára támadtak. Ugyanebben az évben a Fuldai
Évkönyv jegyezte fel, hogy a magyarok Karintiában portyáztak. 904-ben szövetkeztek
I. Berengár longobárd királlyal (Provence-i Lajos
császár ellen), és 905-ben békében váltak el egymástól. 906-ra véglegesen a magyarok birtokolták
a Dráva és a Száva közét, biztosítva ezzel a szabad
kijutást a Pó-síkságra.
Nyugaton, a 900. évi pannóniai győzelem
után, a harcok zömmel a szárnyakra tevődtek át.
A frank–morva háború nyertesei a magyarok let-

tek. A Duna-völgyi hadműveleti irányban a gyepűelvét az Ostmark keleti területére (a mai AlsóAusztriára) helyezték át. Délen sikerült ellenőrzés alá vonni az észak-itáliai hadműveleti irányt,
a Karintia felé csatlakozó Mura-völgyével együtt.
A nyugati frontirányban fennmaradt feszültséget jelzik az évkönyvek bejegyzései egy 903ban lezajlott bajor–magyar összecsapásról.
901 és 906 között tehát folyamatos volt a konfrontáció a szemben álló felek között. A Keleti
Frank Birodalomnak rá kellett döbbennie, hogy
a Kárpát-medencében egy új, egységes és erős
hatalom képződött, amely birtokolta legkeletibb
provinciáját, Pannóniát, és legyőzte a frankokat
Moráviában.
A déli irányban a törzsszövetség már 900ra megerősítette pozícióit az Alföld déli végein
(Bánság, Temesköz és Bácska), és elfoglalták
a Szerémséget. Simeon bolgár cár (893–927)
minden igyekezete, hogy megállítsa a törzsszövetség déli terjeszkedését, kudarcot vallott. El kellett
fogadnia, hogy eleink birtokolták a balkáni átjárót
és a csatlakozó területeket.
Keleten, a századforduló táján a besenyők beköltöztek a törzsszövetség által elhagyott etelközi
szálláshelyekre, és megkezdték a felzárkózást a Keleti-Kárpátok előteréig. Jazi-Kapan nevű törzsük
az Al-Duna alsó folyása térségében, a Kabuskin-
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Jula törzs a Szeret és a Prut vidékén talált szálláshelyet, a Kárpát-medence közvetlen közelében.
Mögöttük a Javdi-Erdim törzs a Dnyeszter és a
Bug mentén települt le. A déli és délkeleti irányból továbbra is fennállt egy közös bolgár–besenyő
támadás, illetve portyák veszélye.
Összefoglalva az eddigieket: látható, hogy a
907-re kialakult helyzetben a törzsszövetségnek –
északon és délen megerősödve, szárnyait biztonságban tudván –, fenyegetettséggel két irányból,
kelet-délkeletről és nyugatról kellett szembenéznie.
A korábbi évek tapasztalatain is okulva (bolgár támadások, bolgár–besenyő portya, Kurszán vezér
meggyilkolása 904-ben) nagy létszámú és magas
harcértékű haderőt kellett fenntartania már békeidőszakban, amely elrettentő erőt képviselt mindkét irányban, a potenciális ellenség agresszióinak
gyors lereagálását biztosító közelségben.
A Kárpát-medencében a 900-as évek elejére ily
módon megteremtődtek a feltételei egy egységes,
központosított hatalom kialakításának. Ennek a
megakadályozása került a Keleti Frank Birodalom
politikájának központjába. Politikai célkitűzéseik
elérése érdekében a bajorok 907 júniusában hadjáratot indítottak a Magyar Törzsszövetség ellen.
Miután Gyermek Lajos király mozgósítást
rendelt el a bajor előkelők részére, a csapatok az
Enns folyó mögött az Enns–Markt St. Florian–
Raffelstetten térségében 907. május–június hónapban végrehajtották a gyülekezést. A mozgósított haderő a Magyar Törzsszövetség/Magyar
Fejedelemség megtámadását kapta feladatul.
907. június 17-én a két hadoszlopba szervezett
csapatok a Duna mindkét partján megkezdték az
előrevonást. A folyó északi oldalán a hadjárat vezére Luitpold gróf, a déli oldalon pedig a salzburgi érsek, Theotmár vezette a hadoszlopokat. Az
előrevonást és a hadműveleteket egy erős dunai
flottilla támogatta.
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A déli hadoszlop – kihasználva a kedvezőbb
menetkörülményeket – napokkal megelőzte az
északit, és június 24-én elérte, majd átkelt a
Wienerwaldon, és a Duna partját követve, gyors
ütemben tovább vonult a Bécsi-medence keleti térsége felé.
Ezzel egy időben a gyepűsáv nyugati bejáratait
figyelő magyar felderítők Greifenstein térségében
észlelték a felvonuló bajor csapatok támadási szándékát, és azonnal elindultak a hírrel a határvédelmi erők és a szállásterületeken várakozó egységek
értesítésére. A felderítő-kiértesítő lánc június 27ig a Duna mindkét oldalán riasztotta az azonnal
bevethető csapatokat (határvédelmi csapatokat,
a dunántúli főerőket, a törzsi és nemzetségi méltóságok fegyveres kíséreteit). Az érvényben lévő
megállapodásnak megfelelően a kiértesített erők
elindultak a veszélyeztetett déli irányba.
Közben a Theotmár vezette bajor hadoszlop elérte a Fischa folyót, ahol a már beérkezett
határvédelmi erők június 26-án felvették velük a
harcérintkezést. Ebben a térségben bontakozott ki
a magyarok ellenállása. Június 28-án harcba léptek
a riasztott főerők első lépcsői is. A bajorok kénytelenek voltak harcba vetni menetrendjük második
lépcsőjét (a második menetoszlopot). A túlerőben
lévő támadókkal szemben őseink az ismétlődő rajtaütések és meghátrálások taktikáját alkalmazva
(halogató harctevékenység) eredményesen lassították a bajor előnyomulás ütemét, lehetővé téve
ezzel a mélységből beérkező további főerők harcba
vetését.
Ezalatt az északi bajor hadoszlop június 27-én,
Stockerau térségében elérte a gyepűsáv nyugati bejáratát, és gyorsított ütemben tovább folytatta menetét a Morvamezőn, hogy – megelőzve a magyar
csapatokat, és időben kijutva a Morva határfolyóhoz – sikeres átkelést hajthasson végre.
Június 29-ére a folyó déli oldalán a bajorok to-

Blaskó Sándor:
Nagy vadász az úr előtt
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A nyílzáporral elborított
ellenséges hadrend tehetetlen
volt a távolról jövő pusztítással
szemben. Az íj egyetlen ellensége
az eső volt (László Gyula rajza
nyomán)

A „megfutamodó” magyar
lovasok hátrafelé nyilazva
semmisítik meg az őket üldöző
páncélos lovagokat (László
Gyula rajza nyomán)

vábbi térnyeréssel kijutottak Hainburg körzetéig,
és itt birtokba vették a térség egyik dunai átkelésre alkalmas partszakaszát. Ebben az időszakban
nagyobb összecsapások bontakoztak ki. A szállásterületek nagyobb mélységeiből július első napjaiban beérkeztek a főerők újabb lépcsői, melyek
alkalmas helyeken rejtve, lesállásra rendezkedtek
be.
Közben a Duna északi oldalán őseink számára kedvezőtlenül alakult a helyzet. Még az időben
megtörtént felderítés esetén sem tudtak elegendő
csapatot riasztani és harcba vetni Luitpold hadoszlopa ellen, hiszen az erők zöme már a Duna déli
oldalán került bevetésre, vagy útban volt oda. Így
július 1-jén a határvédelmi csapatok és a mélységben hátra maradt főerők egy része léphetett harcba
a határfolyó mentén a lényeges túlerővel rendelkező bajor egységekkel. Luitpold serege átkelt a
Morván, és mintegy 15 kilométerre megközelítve
Pozsonyt, a Dévényi-kapu bejáratához érkezett. A
Duna északi oldalán visszamaradt döntéshozó(k)
számára ebben a helyzetben tudatosulhatott a veszély nagysága, amelyről azonnal értesíteni kellett
a folyó túlsó oldalán harcoló csapatok vezérét.
A hadműveleti lépéshátrányt késlekedés
nélkül ki kellett küszöbölni. Erre nem létezett más megoldás, mint mielőbb kikényszeríteni Theotmár csapatai ellen a győzelmet,
és a túlparton harcolók segítségére sietni.
A bajorokkal harcérintkezésben lévő csapatok
magukra vonva a támadókat, bekerítésre alkalmas
területre csalogatták a hét napja tartó harcokban
kifáradt bajorokat, ahol már vártak rájuk a rejtett
lesállást foglaló magyarok. Július 4-én a szemben
álló felek között döntő ütközetre került sor. Őseink

minden oldalról megrohanták a bajorokat és hatalmas veszteséget okozva, megsemmisítették azok
hadoszlopait.
A harcértéküket megtartó csapatok még az éjjel átkeltek a Dunán, és Pozsony dél-délkeleti térségében, hajnaltájt, a váratlan lerohanás taktikáját
alkalmazva megsemmisítették a táborban nyugvó
Luitpold seregét.
A csata lefolyásának tapasztalatait összegezve,
egy gondolat erejéig időzzünk el a bajor flottilla
lehetséges alkalmazásánál. Már a menetvonalak
útviszonyainak értékelésénél gyanítottuk, hogy
a római limes utat követő déli hadoszlop Tullnig
igazából nem volt rászorulva a flottilla logisztikai
támogatására. Menetét önállóan végrehajthatta.
Ezen túlmenően a bajorok fontos feladata lehetett
a hadoszlopok közötti kapcsolattartás, melyet átkelőhelyek hiányában is a flottilla volt képes biztosítani.
Valószínűsítettük, hogy az északi útvonal domborzati nehézségei miatt Luitpold utánpótlásának
szárazföldi szállítását nem tették lehetővé a terepviszonyok, csapatai ellátását csak a flottilla támogatásával biztosíthatta. A hadműveleti értékelésnél
részleteztük a hajók szerepét a gyalogság szállításában is. Rámutattunk, hogy a fedélzeten szállított
gyalogság is elsősorban Luitpold harcfeladatához
köthető (a terület birtokba vétele és megtartása). A
menetoszlopok összetéte-lének szempontjai is megerősítették a gyalogság hajókon történő szállítását.
Hadszíntér-értékelésünk szerint Bécs után
Hainburg észak-északkelet (Dévény nyugat-délnyugat) körzete kínálta az első kedvező lehetőséget
a flottilla kikötésére. Az északi hadoszlop alkalmazásával kapcsolatos számításainkból következően,

itt volt a legnagyobb szükség az erők koncentrálására, a gyalogság partraszállására, hiszen ebben
a körzetben számolhattak a harcérintkezés létrejöttével.
Tehát a flottillának kiemelkedő szerepet tulajdoníthatunk a folyóátkelés biztosításában is. Ugyanis, hogy Pozsony térségét elérjék, Luitpoldnak át
kellett kelnie a Morva folyón. Ismerhette a folyónak a két országot elválasztó határszerepét, és mint
tapasztalt katonának, számolnia kellett őseinknek
a folyóra támaszkodó első ellenállási terepszakaszával. Itt domborodhat ki a flottilla harcászati szerepe, mivel kiválóan alkalmas volt a gyalogsággal
a Dunán lefelé hajózva megkerülni a Morva folyó torkolatát, és annak bal partján hídfőt foglalva
biztosítani a szárazföldön menetelők biztonságosabb átkelését. Modellezésünk alátámasztja ezt a
lehetséges változatot, amikor számításaink őseink
első ellenállásának terepszakaszát a Morva folyó
mentére helyezik, és csak ezt követően mutatnak ki
Pozsonyig tartó harcokat.
A 907. június 28-ától július 5-ig dokumentált események egy elhúzódó hadműveletet sejtetnek, melynek két döntő napját július 4-ére és
5-ére datálják a korabeli megbízható források. A
dokumentumokból az is kiolvasható, hogy június
28-án egy nagyobb összecsapásra került sor. A
Weissenburgi Nekrológ erre a napra jegyezte fel
Udó püspök halálát. A világi méltóságok közül
Luitpold határőrgróf halálát július 5-ére adja meg
a Freisingi Halottaskönyv. Abból kiindulva, hogy
a nekrológiumok dátumai nem kizárólag az ütközetekhez kötődnek, hanem az elhalálozásokhoz,
erősen valószínűsíthető, hogy június 28-ától már
komoly összecsapásokra került sor, melyeknek ma-

gas rangú áldozatai is voltak, és a hadművelet a
döntő ütközetekkel július 4-én és 5-én fejeződött
be. Az is érzékelhető a forrásokban szereplő nevekből, hogy két parancsnok irányította a hadakat,
Theotmár és Luitpold. Ugyanakkor ebből még
nem következik egyértelműen, hogy az egyik hadoszlop a Duna déli, a másik pedig a folyó északi
partján harcolt.
Az első ütközetben érintett hadoszlopot a források és a résztvevők méltóságának egybevetése
szerint, feltehetően Theotmár vezette, és előrevonásukra a Duna déli oldalán vezető római limes
úton került sor. Az ütközet valahol a folyópart közelében, Pozsonnyal szemben zajlott le.
A két ütközet egymást követő dátuma feltételezi
azok területi közelségét. Adódik ez a támadó célkitűzéséből, melynek érdekében erőiket a feladat
végrehajtása céljából területileg és időben koncentrálni kellett. (Ebből az is következik, hogy a
térségbe irányított törzsszövetségi véderő csapatait
a támadó erőösszpontosításának megfelelően csoportosította, vagy csoportosította át.) Ezt a megközelítést figyelembe véve, egynapi menettávolságnál
nem lehettek messzebb egymástól sem a bajor hadoszlopok, sem a magyar főerők.
Pozsony térsége a Dévényi-folyosóval együtt
fontos stratégiai jelentőséggel bírt, tehát el kellett
foglalni, amely egy közvetlen dunai átkelést követően nagyon kockázatos vállalkozás lett volna,
tehát hadműveletileg elfogadhatóan indokolt egy
északi hadoszlop léte, melynek elsődleges feladata
a Pozsony környéki, hadászatilag fontos objektum
komplex elfoglalásában összegezhető. A bajor erők
a Duna déli oldalán szárnybiztosítási feladatot
hajtottak végre a térségben található fontos folyami
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lovasok hátrafelé nyilazva
semmisítik meg az őket üldöző
páncélos lovagokat (László
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vábbi térnyeréssel kijutottak Hainburg körzetéig,
és itt birtokba vették a térség egyik dunai átkelésre alkalmas partszakaszát. Ebben az időszakban
nagyobb összecsapások bontakoztak ki. A szállásterületek nagyobb mélységeiből július első napjaiban beérkeztek a főerők újabb lépcsői, melyek
alkalmas helyeken rejtve, lesállásra rendezkedtek
be.
Közben a Duna északi oldalán őseink számára kedvezőtlenül alakult a helyzet. Még az időben
megtörtént felderítés esetén sem tudtak elegendő
csapatot riasztani és harcba vetni Luitpold hadoszlopa ellen, hiszen az erők zöme már a Duna déli
oldalán került bevetésre, vagy útban volt oda. Így
július 1-jén a határvédelmi csapatok és a mélységben hátra maradt főerők egy része léphetett harcba
a határfolyó mentén a lényeges túlerővel rendelkező bajor egységekkel. Luitpold serege átkelt a
Morván, és mintegy 15 kilométerre megközelítve
Pozsonyt, a Dévényi-kapu bejáratához érkezett. A
Duna északi oldalán visszamaradt döntéshozó(k)
számára ebben a helyzetben tudatosulhatott a veszély nagysága, amelyről azonnal értesíteni kellett
a folyó túlsó oldalán harcoló csapatok vezérét.
A hadműveleti lépéshátrányt késlekedés
nélkül ki kellett küszöbölni. Erre nem létezett más megoldás, mint mielőbb kikényszeríteni Theotmár csapatai ellen a győzelmet,
és a túlparton harcolók segítségére sietni.
A bajorokkal harcérintkezésben lévő csapatok
magukra vonva a támadókat, bekerítésre alkalmas
területre csalogatták a hét napja tartó harcokban
kifáradt bajorokat, ahol már vártak rájuk a rejtett
lesállást foglaló magyarok. Július 4-én a szemben
álló felek között döntő ütközetre került sor. Őseink

minden oldalról megrohanták a bajorokat és hatalmas veszteséget okozva, megsemmisítették azok
hadoszlopait.
A harcértéküket megtartó csapatok még az éjjel átkeltek a Dunán, és Pozsony dél-délkeleti térségében, hajnaltájt, a váratlan lerohanás taktikáját
alkalmazva megsemmisítették a táborban nyugvó
Luitpold seregét.
A csata lefolyásának tapasztalatait összegezve,
egy gondolat erejéig időzzünk el a bajor flottilla
lehetséges alkalmazásánál. Már a menetvonalak
útviszonyainak értékelésénél gyanítottuk, hogy
a római limes utat követő déli hadoszlop Tullnig
igazából nem volt rászorulva a flottilla logisztikai
támogatására. Menetét önállóan végrehajthatta.
Ezen túlmenően a bajorok fontos feladata lehetett
a hadoszlopok közötti kapcsolattartás, melyet átkelőhelyek hiányában is a flottilla volt képes biztosítani.
Valószínűsítettük, hogy az északi útvonal domborzati nehézségei miatt Luitpold utánpótlásának
szárazföldi szállítását nem tették lehetővé a terepviszonyok, csapatai ellátását csak a flottilla támogatásával biztosíthatta. A hadműveleti értékelésnél
részleteztük a hajók szerepét a gyalogság szállításában is. Rámutattunk, hogy a fedélzeten szállított
gyalogság is elsősorban Luitpold harcfeladatához
köthető (a terület birtokba vétele és megtartása). A
menetoszlopok összetéte-lének szempontjai is megerősítették a gyalogság hajókon történő szállítását.
Hadszíntér-értékelésünk szerint Bécs után
Hainburg észak-északkelet (Dévény nyugat-délnyugat) körzete kínálta az első kedvező lehetőséget
a flottilla kikötésére. Az északi hadoszlop alkalmazásával kapcsolatos számításainkból következően,

itt volt a legnagyobb szükség az erők koncentrálására, a gyalogság partraszállására, hiszen ebben
a körzetben számolhattak a harcérintkezés létrejöttével.
Tehát a flottillának kiemelkedő szerepet tulajdoníthatunk a folyóátkelés biztosításában is. Ugyanis, hogy Pozsony térségét elérjék, Luitpoldnak át
kellett kelnie a Morva folyón. Ismerhette a folyónak a két országot elválasztó határszerepét, és mint
tapasztalt katonának, számolnia kellett őseinknek
a folyóra támaszkodó első ellenállási terepszakaszával. Itt domborodhat ki a flottilla harcászati szerepe, mivel kiválóan alkalmas volt a gyalogsággal
a Dunán lefelé hajózva megkerülni a Morva folyó torkolatát, és annak bal partján hídfőt foglalva
biztosítani a szárazföldön menetelők biztonságosabb átkelését. Modellezésünk alátámasztja ezt a
lehetséges változatot, amikor számításaink őseink
első ellenállásának terepszakaszát a Morva folyó
mentére helyezik, és csak ezt követően mutatnak ki
Pozsonyig tartó harcokat.
A 907. június 28-ától július 5-ig dokumentált események egy elhúzódó hadműveletet sejtetnek, melynek két döntő napját július 4-ére és
5-ére datálják a korabeli megbízható források. A
dokumentumokból az is kiolvasható, hogy június
28-án egy nagyobb összecsapásra került sor. A
Weissenburgi Nekrológ erre a napra jegyezte fel
Udó püspök halálát. A világi méltóságok közül
Luitpold határőrgróf halálát július 5-ére adja meg
a Freisingi Halottaskönyv. Abból kiindulva, hogy
a nekrológiumok dátumai nem kizárólag az ütközetekhez kötődnek, hanem az elhalálozásokhoz,
erősen valószínűsíthető, hogy június 28-ától már
komoly összecsapásokra került sor, melyeknek ma-

gas rangú áldozatai is voltak, és a hadművelet a
döntő ütközetekkel július 4-én és 5-én fejeződött
be. Az is érzékelhető a forrásokban szereplő nevekből, hogy két parancsnok irányította a hadakat,
Theotmár és Luitpold. Ugyanakkor ebből még
nem következik egyértelműen, hogy az egyik hadoszlop a Duna déli, a másik pedig a folyó északi
partján harcolt.
Az első ütközetben érintett hadoszlopot a források és a résztvevők méltóságának egybevetése
szerint, feltehetően Theotmár vezette, és előrevonásukra a Duna déli oldalán vezető római limes
úton került sor. Az ütközet valahol a folyópart közelében, Pozsonnyal szemben zajlott le.
A két ütközet egymást követő dátuma feltételezi
azok területi közelségét. Adódik ez a támadó célkitűzéséből, melynek érdekében erőiket a feladat
végrehajtása céljából területileg és időben koncentrálni kellett. (Ebből az is következik, hogy a
térségbe irányított törzsszövetségi véderő csapatait
a támadó erőösszpontosításának megfelelően csoportosította, vagy csoportosította át.) Ezt a megközelítést figyelembe véve, egynapi menettávolságnál
nem lehettek messzebb egymástól sem a bajor hadoszlopok, sem a magyar főerők.
Pozsony térsége a Dévényi-folyosóval együtt
fontos stratégiai jelentőséggel bírt, tehát el kellett
foglalni, amely egy közvetlen dunai átkelést követően nagyon kockázatos vállalkozás lett volna,
tehát hadműveletileg elfogadhatóan indokolt egy
északi hadoszlop léte, melynek elsődleges feladata
a Pozsony környéki, hadászatilag fontos objektum
komplex elfoglalásában összegezhető. A bajor erők
a Duna déli oldalán szárnybiztosítási feladatot
hajtottak végre a térségben található fontos folyami
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átkelőhelyek és kikötésre alkalmas partszakaszok
birtokba vételével.
A magyar hadügy
a pozsonyi csata tükrében

A pozsonyi csata részletes elemzése egy sor, a magyar hadüggyel kapcsolatos kérdést világít meg.
Ezek közül a legfontosabb a korabeli magyar hadszervezet mozgása, melynek legfontosabb elemei: a
gyepűelvén folytatott felderítés, a riasztás és értesítés, a határvédelmi erők halogató harca és a főerők
döntő ütközete, még a gyepű sávjában.
A csata lefolyását elemezve, a határvédelem
működését is pontosíthatjuk. A modellezés megerősítette korábbi értékelésünket a gyepű kettős
rendeltetését illetően, miszerint őseink a gyepűelvének a határfolyóktól nyugatra elterülő sávját
biztonsági zónának tekintették. Rendeltetése a
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terület ellenőrzésében, az idegen mozgások felderítésében és a határvédelmi erők riasztásában
fogalmazható meg. A Wienerwald és a Fischa
folyó közötti biztonsági zóna mélysége reálidejű
felderítést biztosított, lehetővé téve bármely ellenséges behatás elleni intézkedés időbeli foganatosítását. Ettől keletre húzódott a gyepű védelmi
sávja, a határőrizeti sáv, melyben a magyar kön�nyűlovasság – a szándékos megfutamodás taktikáját ismétlődően alkalmazva –, lelassította az
ellenséges csapatok előnyomulási ütemét, állandó
zaklatással veszteségeket okozott, kifárasztotta erőit, felmorzsolta erkölcsi tartását, megbontotta fegyelmét, és számára előnyös helyen döntő csapást
mért rájuk. Tehát a határőrizeti sáv rendeltetése
az ellenség megsemmisítésében határolható be. A
két sávot a határfolyók választották el egymástól.
A határfolyók képviselték az első, ellenállási vonalat. A Duna déli oldalán a Fischa folyó, az északin
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pedig a Morva folyó jelölte ki a határokat, illetve
választotta szét a gyepű két sávját.
A csata tanulságai alapján a gyepű rendeltetése a felderítésben, riasztásban és a határvédelem
szervezett egységében foglalható össze. Nagy valószínűséggel a felderítés a határvédelem része volt,
és sem a fogalmak, sem a mögöttük ma ismert tartalom akkor még nem vált szét.
A bevetésre kerülő csapatok a harc előtt
nem összpontosultak egyetlen nagy gyülekezési körletben. Alkalmazásuk irányában, a
döntő ütközet helyszíne közelében (egy-két
napi járásra) széttagolt elhelyezésben, várakozási körletekben készültek a bevetésre.
A főerők arra törekedtek, hogy a döntő ütközetet
még a gyepűsávban, a szálláskörletek előtt vívhassák meg. A csata lefolyása megerősítette a forrásokból egyébként jól ismert magyar taktikát is, miszerint őseink előszeretettel támadták az ellenség
menetoszlopát, illetve táborát.
A modellezést követve kitapintható a hadüggyel kapcsolatos, néhány fontos körülmény
burkolt jelenléte. Az első a magyar haderő mozgósítási rendszerét érinti. Ugyanis a csapatok alkalmazási körleteikbe érkezésének dátumai még
egy feltételezett, korai Enns-környéki felderítés
esetére sem tették lehetővé mozgósított haderő
bevetését. Ebből következik, hogy a pozsonyi
csatában, a békében is hadra fogható, azonnal alkalmazható haderő került alkalmazásra!
A csata modellezett lefolyása is azt bizonyítja,
hogy magas harcértéket képviselő, harci tapasztalatokkal rendelkező, fegyelmezett csapatok vívták
ki a győzelmet. Az események mögött kitapintható
egy rendkívül hatékonyan szervezett haderő-vezetési struktúra, melynek tengelyén szilárd központi
akarat érvényesült.
A kétirányú fenyegetettség – keletről besenyő
és/vagy bolgár, nyugatról a keleti frank – szükségessé, ugyanakkor a Kárpát-medence természeti
tagoltsága lehetővé tette a hatalom területileg elkülönített képviseletét. A békében hadra fogható,
legütőképesebb katonai kontingens, a fejedelem
katonai kíséretének a megosztása biztosíthatta az
egységes törzsszövetségi érdekek fegyveres érvényesítését. A pozsonyi csatát megelőző évek fegyveres történéseinek értékelése alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a törzsszövetségnek és törzseinek már
„békeidőszakban” jelentős létszámú, azonnal bevethető „békeállománnyal” kellett rendelkezniük.
A megszerzett területek fegyveres védelme érdekében az egységes vezetés alatt bevethető, bármikor
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rendelkezésre álló fegyveres erő léte megkerülhetetlen igényként jelentkezett Pannóniában.
A magyar csapatok gyors bevethetősége is arra
utal, hogy ebben az időszakban a Kárpát-medencében a Magyar Törzsszövetségnek két hatalmi
központja működött: egyik a Felső-Tisza vidékén,
a másik a Dunántúlon. A bajor támadásra történő határozott és gyors reagálás is arra irányítja
a figyelmünket, hogy létezhetett egy helyi (dunántúli) nyugati hatalmi központ, amely illetékes
volt, illetve fel volt ruházva döntéshozói jogkörrel
Pannóniát illetően. A pozsonyi csata lefolyása és
végeredménye bizonyítja, hogy egy nagyon erősen
központosított hatalmi szerveződés biztosíthatta
csak a győzelmet.
Azt az állandó fegyveres erőt, mely a Dunántúl
védelmére volt hivatott, centralizált vezetés jellemezte. Részeiben ide tartozott a gyepűsávban települt
határvédelem, valamint a Kurszán közvetlen alárendeltségében lévő, állandó kíséretéhez tartozó csapatkontingens, amelynek egy részét adhatta a fejedelmi
kíséret kikülönített egysége is. Azonban – mint a fejedelem képviselője, vagy mint a térség hadvezére –,
ellenséges támadás esetén alárendelésébe kerültek
az itt szállásoló törzsi és nemzetségi fegyveresek is.
A források közül egyedül Johannes Aventi-nus
(1477–1534) bajor humanista történetíró írta le
részletesebben a fontosabb eseményeket. Azonban
Aventinus már időben távol állt az eseményektől,
és nem minden esetben tárható fel, hogy milyen
forrásokra támaszkodott (esetünkben sem), ezért
hitelességét alkalmanként célszerű megvizsgálni.
A modellezés eredményeként a csata hadműveleti
lefolyásában egyértelműen tetten értük a döntő ütközetek előtt folytatott harcot a gyepűelven, melyről Aventius is megemlékezik. Sőt, részletezi azt.
A részletek hitelességét megítélendő, végezzünk
egy rövid összehasonlító szöveg és hadműveleti
elemzést:
„De a magyarok sem maradnak tétlenek és
gondatlanok, komolyan felkészülve tűnnek fel,
mindent, ami hasznukra lehet, fegyvereket, katonákat, lovakat jó előre készenlétbe helyeztek, s
mivel már nem is a dicsőségért, hanem az életükért
harcolnak, keményen ellenállást fejtenek ki. Közben néhány katonájukat a bajor csapatok harcba
csalogatására küldik. Mindkét királyi vezérük a
rendelkezésre álló legnagyobb számú lovassággal
a püspökök oszlopára támad. Mintha csak fürge
lovaikkal át akarnák törni a harcvonalat, nagy erővel támadnak, s hatalmas nyílfelhőt bocsátanak ki.
A bajorokat a szaru-íjaikból kilőtt nyílvesszőkkel
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átkelőhelyek és kikötésre alkalmas partszakaszok
birtokba vételével.
A magyar hadügy
a pozsonyi csata tükrében

A pozsonyi csata részletes elemzése egy sor, a magyar hadüggyel kapcsolatos kérdést világít meg.
Ezek közül a legfontosabb a korabeli magyar hadszervezet mozgása, melynek legfontosabb elemei: a
gyepűelvén folytatott felderítés, a riasztás és értesítés, a határvédelmi erők halogató harca és a főerők
döntő ütközete, még a gyepű sávjában.
A csata lefolyását elemezve, a határvédelem
működését is pontosíthatjuk. A modellezés megerősítette korábbi értékelésünket a gyepű kettős
rendeltetését illetően, miszerint őseink a gyepűelvének a határfolyóktól nyugatra elterülő sávját
biztonsági zónának tekintették. Rendeltetése a

Id. Wilhelm Lindenschmit:
Luitpold bajor herceg halála
a pozsonyi csatában, 907-ben

58

terület ellenőrzésében, az idegen mozgások felderítésében és a határvédelmi erők riasztásában
fogalmazható meg. A Wienerwald és a Fischa
folyó közötti biztonsági zóna mélysége reálidejű
felderítést biztosított, lehetővé téve bármely ellenséges behatás elleni intézkedés időbeli foganatosítását. Ettől keletre húzódott a gyepű védelmi
sávja, a határőrizeti sáv, melyben a magyar kön�nyűlovasság – a szándékos megfutamodás taktikáját ismétlődően alkalmazva –, lelassította az
ellenséges csapatok előnyomulási ütemét, állandó
zaklatással veszteségeket okozott, kifárasztotta erőit, felmorzsolta erkölcsi tartását, megbontotta fegyelmét, és számára előnyös helyen döntő csapást
mért rájuk. Tehát a határőrizeti sáv rendeltetése
az ellenség megsemmisítésében határolható be. A
két sávot a határfolyók választották el egymástól.
A határfolyók képviselték az első, ellenállási vonalat. A Duna déli oldalán a Fischa folyó, az északin

59

pedig a Morva folyó jelölte ki a határokat, illetve
választotta szét a gyepű két sávját.
A csata tanulságai alapján a gyepű rendeltetése a felderítésben, riasztásban és a határvédelem
szervezett egységében foglalható össze. Nagy valószínűséggel a felderítés a határvédelem része volt,
és sem a fogalmak, sem a mögöttük ma ismert tartalom akkor még nem vált szét.
A bevetésre kerülő csapatok a harc előtt
nem összpontosultak egyetlen nagy gyülekezési körletben. Alkalmazásuk irányában, a
döntő ütközet helyszíne közelében (egy-két
napi járásra) széttagolt elhelyezésben, várakozási körletekben készültek a bevetésre.
A főerők arra törekedtek, hogy a döntő ütközetet
még a gyepűsávban, a szálláskörletek előtt vívhassák meg. A csata lefolyása megerősítette a forrásokból egyébként jól ismert magyar taktikát is, miszerint őseink előszeretettel támadták az ellenség
menetoszlopát, illetve táborát.
A modellezést követve kitapintható a hadüggyel kapcsolatos, néhány fontos körülmény
burkolt jelenléte. Az első a magyar haderő mozgósítási rendszerét érinti. Ugyanis a csapatok alkalmazási körleteikbe érkezésének dátumai még
egy feltételezett, korai Enns-környéki felderítés
esetére sem tették lehetővé mozgósított haderő
bevetését. Ebből következik, hogy a pozsonyi
csatában, a békében is hadra fogható, azonnal alkalmazható haderő került alkalmazásra!
A csata modellezett lefolyása is azt bizonyítja,
hogy magas harcértéket képviselő, harci tapasztalatokkal rendelkező, fegyelmezett csapatok vívták
ki a győzelmet. Az események mögött kitapintható
egy rendkívül hatékonyan szervezett haderő-vezetési struktúra, melynek tengelyén szilárd központi
akarat érvényesült.
A kétirányú fenyegetettség – keletről besenyő
és/vagy bolgár, nyugatról a keleti frank – szükségessé, ugyanakkor a Kárpát-medence természeti
tagoltsága lehetővé tette a hatalom területileg elkülönített képviseletét. A békében hadra fogható,
legütőképesebb katonai kontingens, a fejedelem
katonai kíséretének a megosztása biztosíthatta az
egységes törzsszövetségi érdekek fegyveres érvényesítését. A pozsonyi csatát megelőző évek fegyveres történéseinek értékelése alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a törzsszövetségnek és törzseinek már
„békeidőszakban” jelentős létszámú, azonnal bevethető „békeállománnyal” kellett rendelkezniük.
A megszerzett területek fegyveres védelme érdekében az egységes vezetés alatt bevethető, bármikor

AZ ÁRPÁD-HÁZ NÉGYSZÁZ ÉVE

rendelkezésre álló fegyveres erő léte megkerülhetetlen igényként jelentkezett Pannóniában.
A magyar csapatok gyors bevethetősége is arra
utal, hogy ebben az időszakban a Kárpát-medencében a Magyar Törzsszövetségnek két hatalmi
központja működött: egyik a Felső-Tisza vidékén,
a másik a Dunántúlon. A bajor támadásra történő határozott és gyors reagálás is arra irányítja
a figyelmünket, hogy létezhetett egy helyi (dunántúli) nyugati hatalmi központ, amely illetékes
volt, illetve fel volt ruházva döntéshozói jogkörrel
Pannóniát illetően. A pozsonyi csata lefolyása és
végeredménye bizonyítja, hogy egy nagyon erősen
központosított hatalmi szerveződés biztosíthatta
csak a győzelmet.
Azt az állandó fegyveres erőt, mely a Dunántúl
védelmére volt hivatott, centralizált vezetés jellemezte. Részeiben ide tartozott a gyepűsávban települt
határvédelem, valamint a Kurszán közvetlen alárendeltségében lévő, állandó kíséretéhez tartozó csapatkontingens, amelynek egy részét adhatta a fejedelmi
kíséret kikülönített egysége is. Azonban – mint a fejedelem képviselője, vagy mint a térség hadvezére –,
ellenséges támadás esetén alárendelésébe kerültek
az itt szállásoló törzsi és nemzetségi fegyveresek is.
A források közül egyedül Johannes Aventi-nus
(1477–1534) bajor humanista történetíró írta le
részletesebben a fontosabb eseményeket. Azonban
Aventinus már időben távol állt az eseményektől,
és nem minden esetben tárható fel, hogy milyen
forrásokra támaszkodott (esetünkben sem), ezért
hitelességét alkalmanként célszerű megvizsgálni.
A modellezés eredményeként a csata hadműveleti
lefolyásában egyértelműen tetten értük a döntő ütközetek előtt folytatott harcot a gyepűelven, melyről Aventius is megemlékezik. Sőt, részletezi azt.
A részletek hitelességét megítélendő, végezzünk
egy rövid összehasonlító szöveg és hadműveleti
elemzést:
„De a magyarok sem maradnak tétlenek és
gondatlanok, komolyan felkészülve tűnnek fel,
mindent, ami hasznukra lehet, fegyvereket, katonákat, lovakat jó előre készenlétbe helyeztek, s
mivel már nem is a dicsőségért, hanem az életükért
harcolnak, keményen ellenállást fejtenek ki. Közben néhány katonájukat a bajor csapatok harcba
csalogatására küldik. Mindkét királyi vezérük a
rendelkezésre álló legnagyobb számú lovassággal
a püspökök oszlopára támad. Mintha csak fürge
lovaikkal át akarnák törni a harcvonalat, nagy erővel támadnak, s hatalmas nyílfelhőt bocsátanak ki.
A bajorokat a szaru-íjaikból kilőtt nyílvesszőkkel
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Készenléti íjtegez aranyozott
ezüst veretei a karosi
honfoglalás kori temetőből

borítják el, majd ismét hátrálnak. Gyorsabbak nehéz fegyverzettel felszerelt seregünknél, s amikor
még azt hisszük, hogy távol vannak, már ott is
teremnek; s amilyen gyorsan jönnek, ugyanolyan
gyorsan el is tűnnek. Amikor már azt hiszed, hogy
győztél, a legnagyobb veszélyben találod magad.
A magyarok ellenfeleiket a távolból támadják nyilaikkal, akkoriban nem ismerték a nyílt harcot, a
gyalogos csatát, az egymásnak feszülő hadsorokat,
a karddal vívott közelharcot; a városok ostromát és
körülzárását, várostromot. Szokásuk szerint cseleket alkalmazva küzdenek, hol meghátrálnak, hol
szorongatják ellenfelüket, s mindezt annyi velük
született fortéllyal, akkora gyorsasággal és katonai
tapasztalattal teszik, hogy eldönteni nehéz, hogy
mikor veszedelmesebbek ránk nézve: amikor éppen
ott vannak, vagy már el is vonultak, ha menekülnek, vagy éppen támadnának, éppen békét színlelnek, vagy hadakoznak. Miközben ugyanis elsöprő
rohammal ott teremnek, ugyanolyan hirtelen eltűnnek, először menekülést színlelnek, majd lovaikat
megfordítva támadnak, de bármit tegyenek, nyilaznak, és dárdát vetnek, jobbról, balról, szemből
vagy éppen hátulról száguldoznak, kifárasztják a
mieinket, majd minden oldalról ránk rontanak, a

megfáradt bajorokat letámadják, fölébük kerekednek, eltiporják és legyilkolják őket.”
A 907. évi háború
a korai magyar hadművészet
iskolapéldájának tekinthető

A hadművelet első eleme a hosszú visszavonulás.
Hasonlóval találkozhatunk a 899. évi brentai csata
előtt, amikor a magyarok Páviától vonultak vis�sza a Brentához, de ezt alkalmazta a tatár sereg
1221-ben a Kalka folyónál az egyesült orosz–
kun sereggel szemben, és 1241-ben a muhi csata
előtt is, amikor Pesttől a Sajóig vonultak vissza.
A többnapos vonulás során a kis létszámú, mozgékony csoportok folyamatosan zaklatják, támadják
a menetoszlopot, s ezzel mindvégig arra kényszerítik az ellenséget, hogy fenntartsa a harckészültséget. A portyázó lovasok akadályozzák az
ellenség felderítését is, ezzel folyamatos információhiányt okoznak, ami nehezíti a vezetők döntéshozatalát. Idővel a katonák fáradnak, csökken
a harci kedvük, egyre figyelmetlenebbek lesznek.
A felvonulás során fogynak a készleteik, amit helyi beszerzéssel csak nehezen tudnak pótolni, mi-
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vel a felvonulási területet
előttük felperzselték, a
kutakat megmérgezték.
Hasonló célokat szolgált a gyepűk előtti
széles, lakatlan sáv
és a természetes és
mesterséges akadályok
rendszere, mely 1030-ban
II. Konrád, 1042-ben, 1043ban és 1051-ben III. Henrik,
1074-ben pedig IV. Henrik és
Salamon hadjáratait tette sikertelenné. A hosszú visszavonulás
során a támadó kezéből kicsúszik a
kezdeményezés, hiszen ő nem rendelkezik információkkal a szemben
álló erők helyzetéről, nem tudja tervezni a döntő összecsapást.
A visszavonulás során a védők áldozatot hoznak, hiszen a támadót kénytelenek beengedni a saját területükre,
és a saját országuk egy részét el kell
pusztítaniuk. A támadó erejétől függően kell egyre mélyebben beengedni
az ellenséget, míg elérkezik az alkalmas
pillanat a támadásra, vagy feladja eredeti szándékát az agresszor és visszafordul.
Bölcs Leó megemlékezik a magyarok azon szokásáról, ha „valamely üldözött ellenségük megerősített helyre menekül, azon vannak, hogy pontosan
kipuhatolják, hogy mind a lovak, mind az emberek
miben szenvednek hiányt, s mindent elkövetnek,
hogy az ezekben való megszorítás útján ellenfeleiket kézre kerítsék, vagy ezeket tetszésük szerinti
egyezségre rábírják, oly módon, hogy eleinte enyhébb feltételeket szabnak, majd ha ezekbe az ellenség belement, más nagyobb dolgokkal hozakodnak
elő.”
A könnyűlovasok alkalmatlanok a megerősített
helyek elleni frontális támadásra. Mint az idézetből is kiderül, inkább a lélektani harc eszközeivel
élnek. Ez történhetett Pozsonynál is. A magyar lovasok teljesen bekerítették és elszigetelték a külvilágtól a bajorok megerősített táborát. Éjjel-nappal
folyamatos támadásokkal zaklatták őket. Hasonló
módszert alkalmaztak a kalandozó magyarok a
megerősített helyek ostrománál, 1051-ben I. András vitézei is ezzel bírták rá a németeket vértjeik elhagyására. 1241-ben Batu kán harcosai pedig IV.
Bélát a megerősített tábor feladására. Az alkalmazott módszerekről és hatásukról képet alkothatunk
a Képes Krónika leírása alapján, mely III. Henrik
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katonáinak 1051-es szenvedéseiről szól: „a ma-

gyarok és a besenyők éjszakáról éjszakára kegyetlenül zaklatták, mérgezett nyilakkal öldösték
őket, sátraik közé pányvát hánytak, s így sokakat
elragadtak azok közül, akik valami szolgálatban
jártak. Megrémültek a németek a nyílzáportól,
mely elárasztotta és fogyasztotta őket, földbe ásták magukat, és maguk fölé borítva pajzsaikat,
elevenek és holtak egy sírban feküdtek.”
A következőkben a források adatai alapján
megpróbálom rekonstruálni a kalandozás kori
magyar harceljárást. A harcrend látszólag egyszerű sémát mutatott. A sereg nagyobbik része zárt
arcvonalú, mélységben tagozott harcrendet vett fel
nyílt, jó kilövést biztosító terepen. A zárt arcvonal
az egész kötelék által lőtt nyílzápor hatékonyságát
fokozta, míg a mélységi tagolás a vezethetőséget
biztosította, mivel a nehézlovasság rohamát gyakran az arcvonal megnyitásával hárították el. Ezt a
jelentősebb seregrészt nevezzük zömnek. A sereg
kisebbik része, kb. 1/3-a nem vett fel harcrendet,
hanem az ellenség harcrendjét támadta – nevezzük
őket martaléknak –, közel lovagoltak és nyilazással
próbálták rohamra ingerelni a zárt rendben álló
ellenséget.
Figyelembe véve, hogy a magyar tegezbe kb. 1517 darab nyílvessző fért, feltételezhető, hogy a martalék legalább két lépcsőben hajtotta végre a feladatot, hogy a nyilazás folyamatos legyen, és a kilőtt
nyílvesszőket pótolni tudják. A harcosok tegezében
ugyanis legalább 5-7 nyílvesszőnek tartalékban kellett lenni, mivel a martalék tevékenysége akkor volt
sikeres, ha az ellenség elvesztette türelmét és rohamra indult. Ekkor gyors lovaikon menekülést színlelve, közben hátrafelé nyilazva a zöm elé csalták az
üldözőket. A nyugati sereg harcrendje a rohamüldözés megindulásakor rendszerint felbomlott.
A továbbiakban a hadvezér csak akkor tudott
volna beavatkozni az események menetébe, ha
rendelkezett tartalékokkal. A magyar taktika eme
sémáját I. Henrik is felismerte (ebből is látszik,
milyen zseniális katona volt) és a riadei (merseburgi) csatában hatékony ellenrendszabályokat
foganatosított. Tudniillik a csata előtt megparancsolta, hogy „senki ne próbálja előzni bajtársát,
még ha gyorsabb is a lova.”. A szászok a zárt rendet megtartva hajtották végre a rohamot, közben
pajzsaikkal védték magukat a nyílvesszők ellen.
Az esetek többségében azonban a hadvezérek
nem voltak képesek irányítani a rohamot, így a sereg szétszóródva, rendezetlenül rohant a zöm felé.
Kb. 150-200 méterre voltak az arcvonaltól, amikor a zöm nyílzáport lőtt rájuk, majd megnyitotta
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A korongokon palmettás
díszítés és mitikus állatalakok
figyelhetőek meg
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borítják el, majd ismét hátrálnak. Gyorsabbak nehéz fegyverzettel felszerelt seregünknél, s amikor
még azt hisszük, hogy távol vannak, már ott is
teremnek; s amilyen gyorsan jönnek, ugyanolyan
gyorsan el is tűnnek. Amikor már azt hiszed, hogy
győztél, a legnagyobb veszélyben találod magad.
A magyarok ellenfeleiket a távolból támadják nyilaikkal, akkoriban nem ismerték a nyílt harcot, a
gyalogos csatát, az egymásnak feszülő hadsorokat,
a karddal vívott közelharcot; a városok ostromát és
körülzárását, várostromot. Szokásuk szerint cseleket alkalmazva küzdenek, hol meghátrálnak, hol
szorongatják ellenfelüket, s mindezt annyi velük
született fortéllyal, akkora gyorsasággal és katonai
tapasztalattal teszik, hogy eldönteni nehéz, hogy
mikor veszedelmesebbek ránk nézve: amikor éppen
ott vannak, vagy már el is vonultak, ha menekülnek, vagy éppen támadnának, éppen békét színlelnek, vagy hadakoznak. Miközben ugyanis elsöprő
rohammal ott teremnek, ugyanolyan hirtelen eltűnnek, először menekülést színlelnek, majd lovaikat
megfordítva támadnak, de bármit tegyenek, nyilaznak, és dárdát vetnek, jobbról, balról, szemből
vagy éppen hátulról száguldoznak, kifárasztják a
mieinket, majd minden oldalról ránk rontanak, a

megfáradt bajorokat letámadják, fölébük kerekednek, eltiporják és legyilkolják őket.”
A 907. évi háború
a korai magyar hadművészet
iskolapéldájának tekinthető

A hadművelet első eleme a hosszú visszavonulás.
Hasonlóval találkozhatunk a 899. évi brentai csata
előtt, amikor a magyarok Páviától vonultak vis�sza a Brentához, de ezt alkalmazta a tatár sereg
1221-ben a Kalka folyónál az egyesült orosz–
kun sereggel szemben, és 1241-ben a muhi csata
előtt is, amikor Pesttől a Sajóig vonultak vissza.
A többnapos vonulás során a kis létszámú, mozgékony csoportok folyamatosan zaklatják, támadják
a menetoszlopot, s ezzel mindvégig arra kényszerítik az ellenséget, hogy fenntartsa a harckészültséget. A portyázó lovasok akadályozzák az
ellenség felderítését is, ezzel folyamatos információhiányt okoznak, ami nehezíti a vezetők döntéshozatalát. Idővel a katonák fáradnak, csökken
a harci kedvük, egyre figyelmetlenebbek lesznek.
A felvonulás során fogynak a készleteik, amit helyi beszerzéssel csak nehezen tudnak pótolni, mi-
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vel a felvonulási területet
előttük felperzselték, a
kutakat megmérgezték.
Hasonló célokat szolgált a gyepűk előtti
széles, lakatlan sáv
és a természetes és
mesterséges akadályok
rendszere, mely 1030-ban
II. Konrád, 1042-ben, 1043ban és 1051-ben III. Henrik,
1074-ben pedig IV. Henrik és
Salamon hadjáratait tette sikertelenné. A hosszú visszavonulás
során a támadó kezéből kicsúszik a
kezdeményezés, hiszen ő nem rendelkezik információkkal a szemben
álló erők helyzetéről, nem tudja tervezni a döntő összecsapást.
A visszavonulás során a védők áldozatot hoznak, hiszen a támadót kénytelenek beengedni a saját területükre,
és a saját országuk egy részét el kell
pusztítaniuk. A támadó erejétől függően kell egyre mélyebben beengedni
az ellenséget, míg elérkezik az alkalmas
pillanat a támadásra, vagy feladja eredeti szándékát az agresszor és visszafordul.
Bölcs Leó megemlékezik a magyarok azon szokásáról, ha „valamely üldözött ellenségük megerősített helyre menekül, azon vannak, hogy pontosan
kipuhatolják, hogy mind a lovak, mind az emberek
miben szenvednek hiányt, s mindent elkövetnek,
hogy az ezekben való megszorítás útján ellenfeleiket kézre kerítsék, vagy ezeket tetszésük szerinti
egyezségre rábírják, oly módon, hogy eleinte enyhébb feltételeket szabnak, majd ha ezekbe az ellenség belement, más nagyobb dolgokkal hozakodnak
elő.”
A könnyűlovasok alkalmatlanok a megerősített
helyek elleni frontális támadásra. Mint az idézetből is kiderül, inkább a lélektani harc eszközeivel
élnek. Ez történhetett Pozsonynál is. A magyar lovasok teljesen bekerítették és elszigetelték a külvilágtól a bajorok megerősített táborát. Éjjel-nappal
folyamatos támadásokkal zaklatták őket. Hasonló
módszert alkalmaztak a kalandozó magyarok a
megerősített helyek ostrománál, 1051-ben I. András vitézei is ezzel bírták rá a németeket vértjeik elhagyására. 1241-ben Batu kán harcosai pedig IV.
Bélát a megerősített tábor feladására. Az alkalmazott módszerekről és hatásukról képet alkothatunk
a Képes Krónika leírása alapján, mely III. Henrik
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katonáinak 1051-es szenvedéseiről szól: „a ma-

gyarok és a besenyők éjszakáról éjszakára kegyetlenül zaklatták, mérgezett nyilakkal öldösték
őket, sátraik közé pányvát hánytak, s így sokakat
elragadtak azok közül, akik valami szolgálatban
jártak. Megrémültek a németek a nyílzáportól,
mely elárasztotta és fogyasztotta őket, földbe ásták magukat, és maguk fölé borítva pajzsaikat,
elevenek és holtak egy sírban feküdtek.”
A következőkben a források adatai alapján
megpróbálom rekonstruálni a kalandozás kori
magyar harceljárást. A harcrend látszólag egyszerű sémát mutatott. A sereg nagyobbik része zárt
arcvonalú, mélységben tagozott harcrendet vett fel
nyílt, jó kilövést biztosító terepen. A zárt arcvonal
az egész kötelék által lőtt nyílzápor hatékonyságát
fokozta, míg a mélységi tagolás a vezethetőséget
biztosította, mivel a nehézlovasság rohamát gyakran az arcvonal megnyitásával hárították el. Ezt a
jelentősebb seregrészt nevezzük zömnek. A sereg
kisebbik része, kb. 1/3-a nem vett fel harcrendet,
hanem az ellenség harcrendjét támadta – nevezzük
őket martaléknak –, közel lovagoltak és nyilazással
próbálták rohamra ingerelni a zárt rendben álló
ellenséget.
Figyelembe véve, hogy a magyar tegezbe kb. 1517 darab nyílvessző fért, feltételezhető, hogy a martalék legalább két lépcsőben hajtotta végre a feladatot, hogy a nyilazás folyamatos legyen, és a kilőtt
nyílvesszőket pótolni tudják. A harcosok tegezében
ugyanis legalább 5-7 nyílvesszőnek tartalékban kellett lenni, mivel a martalék tevékenysége akkor volt
sikeres, ha az ellenség elvesztette türelmét és rohamra indult. Ekkor gyors lovaikon menekülést színlelve, közben hátrafelé nyilazva a zöm elé csalták az
üldözőket. A nyugati sereg harcrendje a rohamüldözés megindulásakor rendszerint felbomlott.
A továbbiakban a hadvezér csak akkor tudott
volna beavatkozni az események menetébe, ha
rendelkezett tartalékokkal. A magyar taktika eme
sémáját I. Henrik is felismerte (ebből is látszik,
milyen zseniális katona volt) és a riadei (merseburgi) csatában hatékony ellenrendszabályokat
foganatosított. Tudniillik a csata előtt megparancsolta, hogy „senki ne próbálja előzni bajtársát,
még ha gyorsabb is a lova.”. A szászok a zárt rendet megtartva hajtották végre a rohamot, közben
pajzsaikkal védték magukat a nyílvesszők ellen.
Az esetek többségében azonban a hadvezérek
nem voltak képesek irányítani a rohamot, így a sereg szétszóródva, rendezetlenül rohant a zöm felé.
Kb. 150-200 méterre voltak az arcvonaltól, amikor a zöm nyílzáport lőtt rájuk, majd megnyitotta
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a X. századból
►

az arcvonalat, átengedte a martalékot és a megzavarodott, vezetés nélküli üldözőket közelharcban
verte szét. Meg kell jegyeznem, hogy a terep is befolyásolta a zöm felállítását. Nem minden esetben
fogadták az ellenséget arcból, gyakran a zöm oldalt állt és így lőtt nyílzáport az ellenség tömegére,
majd a martalék is visszafordult. A nyílzápor volt
az egyik legfontosabb eleme a taktikának.
Riadénál Henrik erre is figyelmeztette katonáit: „a pajzsokon fogjátok fel az első nyíllövéseket,
azután sebes vágtatással és leghevesebb lendülettel
rohanjatok rájuk, hogy másodszor ne tudják kilőni rátok nyilaikat, mindaddig, amíg nem érzitek a
fegyvereitek által ütött sebeket.” Láthatjuk, hogy
a 933. évi vereséget a nyílzápor hatástalansága
okozta. Ez ugyanis időzavart okozott. A nyílzápor
rendszerint megtorpanásra késztette a támadókat
kb. 100-150 méterre az arcvonaltól. Ez elég időt
adott a zömnek, hogy megnyissa az arcvonalat a
martalék előtt. Riadénál pedig éppen ez az idő – a
megtorpanás – hiányzott, hiszen a szászok a nyílzápor után ugratták vágtába lovaikat, így belerohantak az arcvonal előtt torlódó martalékba.
A látszólag egyszerű séma a valóságban
rendkívül gyakorlott hadvezért és fegyelmezett
állományt követelt. Az ellenség részéről nehezen
áttekinthető volt, Henrik is csak az előzetesen
kiadott parancsának, és nem a folyamatos vezetésnek köszönhette a sikert.
Bár a nyugati seregekben is voltak könnyű fegyverzetűek, de ezek rendszerint alulmaradtak a magyar portyázókkal szemben. Így a csata időszakában szinte
az egész csatamezőt a magyarok
tartották
ellenőr-
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zésük alatt. A zárt rendben álló nyugatiak mindenfelé száguldozó lovas-íjász csoportokat láttak,
és állandó nyílzáport kellett elszenvedniük. Ez a
sebesüléseken túl a reménytelenség, a körülzártság
érzését is gerjesztette, ami a roham megkezdésére
sarkallta őket.
A roham-üldözés megkezdésekor a nyugati
vagy bizánci harcosok csak a menekülő lovas-íjászokat látták maguk előtt, akik a nyeregben hátrafordulva célzott lövéseket adtak le üldözőikre. Az
üldöző egyik kezében pajzsot, a másikban lándzsát
vagy kardot fogott, nyakába akasztva lógott a szár,
mivel a lovát sarkantyúval irányította – bár nagyon
nem kellett, ment az a tömeggel együtt, – próbálta
magát védeni a hátrafelé lőtt nyilaktól, és közben
észre sem vette, hogy mikor jutott a zöm elé és hullott a nyakába a nyílzápor, az átlagosnál nehezebb
hegyű vesszőkkel. Nem véletlen, hogy a sebzett lovak meghőköltek, és az üldöző tömeg zavarodottan
összetorlódott és csak a lendület vitte a zöm által
nyitott zsákba. Az ellenség tömegének megtorpanása lehetőséget adott arra, hogy több nyílzáport is
lőjön rájuk a zöm.
Ezt a sémát a hadvezérek rutinszerűen alkalmazták. Bizonyítja ezt az augsburgi csata. Itt az
első összecsapásra 910-ben került sor, amikor
Gyermek Lajost a séma mintaszerű alkalmazásával győzték le. A német sereget hajnalban, a táborában lepte meg a martalék. („…még mielőtt

»Auróra elhagyná Titonus sáfrányszínű ágyát«,
a magyarok népe öldöklésre szomjasan, és vágyódva a harcra meglepi a még ásítozó keresztényeket, mert többeket a nyíl előbb ébresztett fel,
mint a kiáltozás.”) Az első összecsapás után az
üldözőket a zöm elé vetették („a türkök hátat fordítva mintha megfutamodnának”), mely oldalba
támadta a nyílzáportól megzavarodott ellenséget
(„a király népe, a cselvetést nem sejtve, a legerősebb lendülettel üldözőbe veszi őket, a lesben állók minden oldalról előjönnek, és megsemmisítik
a győzteseket”).
Negyvenöt évvel később, Lehel és Bulcsú
hasonló módon akarta legyőzni I. Ottó seregét. A martalék hajnalban megtámadta a német
tábort. Nem tudták, hogy Ottó már korábban
megindította a sereget („Kora hajnalban fel-

kelve, miután egymással kölcsönösen kibékültek, s előbb a vezéreknek, majd minden
egyes katona egymásnak is eskü alatt megígérte a segítséget, felemelt zászlókkal kivonultak a táborból”), 300-400 fős csoportokban
nehezen járható, átszegdelt, bozótos terepen.

Bodrogvécsi tarsolylemez
a X. századból

(„A sereget egyenetlen és nehéz terepen vezetik,
hogy az ellenségnek ne adjanak alkalmat arra,
hogy zavarják a csapatokat nyilaikkal.”) A tábort a csehek őrizték, két szász csapattal együtt.
Ezek is főként a tábor bontását irányították. A
martalék lerohanta őket és rövid összecsapás után
elfoglalták a tábort. Nem tudtak ellenállni a zsákmány csábításának, és fosztogatni kezdtek. Azt hitték ugyanis, hogy az egész német sereg megfutott.
Mikor Ottó tudomást szerzett a támadásról,
Vörös Konrádot küldte vissza, hogy a málhát vis�szaszerezze. Közben Bulcsú és Lehel úgy tudta,
hogy sikerült legyőzni a németeket. A zöm harcrendje kezdett felbomlani. Eközben eleredt az eső
és Konrád is visszaért a táborba, ahol a gondtalanul fosztogató martalékot szétverte. Az eső idejére
a zöm íjászai leeresztették az íjak húrjait, azonban

ekkor bukkantak elő Ottó csapatai a bozótosból,
harcrendbe álltak és rohamra indultak („esőzés

közben rájuk támadt és egyik csapatukat, amelyik a városhoz közel állt, hamarosan leverte”).
A zöm rövid ellenállás után rendezetten vonult
vissza. Az üldöző németeket több ízben is nyílzáporral pusztították. A magyar vereség okát keresve
egyrészt Ottó cselfogását kell számításba vennünk,
hogy a sereget szokatlanul korán megindította és
a magyarok elől rejtve vonultatta fel, de látni kell a
magyar felderítés mulasztását is.
Láthatjuk, hogy a harcban a martalék mozog,
a zöm pedig egy zárt csoportban várja az ellenség
támadását. A zöm pusztító erejét az íjak hatékony
alkalmazása adja. Az íj lőtávolságának függvénye,
hogy a közeledő ellenségre hány nyílzáport tudnak
lőni. Az ellenség legyőzésének azonban nem ab-
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az arcvonalat, átengedte a martalékot és a megzavarodott, vezetés nélküli üldözőket közelharcban
verte szét. Meg kell jegyeznem, hogy a terep is befolyásolta a zöm felállítását. Nem minden esetben
fogadták az ellenséget arcból, gyakran a zöm oldalt állt és így lőtt nyílzáport az ellenség tömegére,
majd a martalék is visszafordult. A nyílzápor volt
az egyik legfontosabb eleme a taktikának.
Riadénál Henrik erre is figyelmeztette katonáit: „a pajzsokon fogjátok fel az első nyíllövéseket,
azután sebes vágtatással és leghevesebb lendülettel
rohanjatok rájuk, hogy másodszor ne tudják kilőni rátok nyilaikat, mindaddig, amíg nem érzitek a
fegyvereitek által ütött sebeket.” Láthatjuk, hogy
a 933. évi vereséget a nyílzápor hatástalansága
okozta. Ez ugyanis időzavart okozott. A nyílzápor
rendszerint megtorpanásra késztette a támadókat
kb. 100-150 méterre az arcvonaltól. Ez elég időt
adott a zömnek, hogy megnyissa az arcvonalat a
martalék előtt. Riadénál pedig éppen ez az idő – a
megtorpanás – hiányzott, hiszen a szászok a nyílzápor után ugratták vágtába lovaikat, így belerohantak az arcvonal előtt torlódó martalékba.
A látszólag egyszerű séma a valóságban
rendkívül gyakorlott hadvezért és fegyelmezett
állományt követelt. Az ellenség részéről nehezen
áttekinthető volt, Henrik is csak az előzetesen
kiadott parancsának, és nem a folyamatos vezetésnek köszönhette a sikert.
Bár a nyugati seregekben is voltak könnyű fegyverzetűek, de ezek rendszerint alulmaradtak a magyar portyázókkal szemben. Így a csata időszakában szinte
az egész csatamezőt a magyarok
tartották
ellenőr-

62

63

AZ ÁRPÁD-HÁZ NÉGYSZÁZ ÉVE

zésük alatt. A zárt rendben álló nyugatiak mindenfelé száguldozó lovas-íjász csoportokat láttak,
és állandó nyílzáport kellett elszenvedniük. Ez a
sebesüléseken túl a reménytelenség, a körülzártság
érzését is gerjesztette, ami a roham megkezdésére
sarkallta őket.
A roham-üldözés megkezdésekor a nyugati
vagy bizánci harcosok csak a menekülő lovas-íjászokat látták maguk előtt, akik a nyeregben hátrafordulva célzott lövéseket adtak le üldözőikre. Az
üldöző egyik kezében pajzsot, a másikban lándzsát
vagy kardot fogott, nyakába akasztva lógott a szár,
mivel a lovát sarkantyúval irányította – bár nagyon
nem kellett, ment az a tömeggel együtt, – próbálta
magát védeni a hátrafelé lőtt nyilaktól, és közben
észre sem vette, hogy mikor jutott a zöm elé és hullott a nyakába a nyílzápor, az átlagosnál nehezebb
hegyű vesszőkkel. Nem véletlen, hogy a sebzett lovak meghőköltek, és az üldöző tömeg zavarodottan
összetorlódott és csak a lendület vitte a zöm által
nyitott zsákba. Az ellenség tömegének megtorpanása lehetőséget adott arra, hogy több nyílzáport is
lőjön rájuk a zöm.
Ezt a sémát a hadvezérek rutinszerűen alkalmazták. Bizonyítja ezt az augsburgi csata. Itt az
első összecsapásra 910-ben került sor, amikor
Gyermek Lajost a séma mintaszerű alkalmazásával győzték le. A német sereget hajnalban, a táborában lepte meg a martalék. („…még mielőtt

»Auróra elhagyná Titonus sáfrányszínű ágyát«,
a magyarok népe öldöklésre szomjasan, és vágyódva a harcra meglepi a még ásítozó keresztényeket, mert többeket a nyíl előbb ébresztett fel,
mint a kiáltozás.”) Az első összecsapás után az
üldözőket a zöm elé vetették („a türkök hátat fordítva mintha megfutamodnának”), mely oldalba
támadta a nyílzáportól megzavarodott ellenséget
(„a király népe, a cselvetést nem sejtve, a legerősebb lendülettel üldözőbe veszi őket, a lesben állók minden oldalról előjönnek, és megsemmisítik
a győzteseket”).
Negyvenöt évvel később, Lehel és Bulcsú
hasonló módon akarta legyőzni I. Ottó seregét. A martalék hajnalban megtámadta a német
tábort. Nem tudták, hogy Ottó már korábban
megindította a sereget („Kora hajnalban fel-

kelve, miután egymással kölcsönösen kibékültek, s előbb a vezéreknek, majd minden
egyes katona egymásnak is eskü alatt megígérte a segítséget, felemelt zászlókkal kivonultak a táborból”), 300-400 fős csoportokban
nehezen járható, átszegdelt, bozótos terepen.

Bodrogvécsi tarsolylemez
a X. századból

(„A sereget egyenetlen és nehéz terepen vezetik,
hogy az ellenségnek ne adjanak alkalmat arra,
hogy zavarják a csapatokat nyilaikkal.”) A tábort a csehek őrizték, két szász csapattal együtt.
Ezek is főként a tábor bontását irányították. A
martalék lerohanta őket és rövid összecsapás után
elfoglalták a tábort. Nem tudtak ellenállni a zsákmány csábításának, és fosztogatni kezdtek. Azt hitték ugyanis, hogy az egész német sereg megfutott.
Mikor Ottó tudomást szerzett a támadásról,
Vörös Konrádot küldte vissza, hogy a málhát vis�szaszerezze. Közben Bulcsú és Lehel úgy tudta,
hogy sikerült legyőzni a németeket. A zöm harcrendje kezdett felbomlani. Eközben eleredt az eső
és Konrád is visszaért a táborba, ahol a gondtalanul fosztogató martalékot szétverte. Az eső idejére
a zöm íjászai leeresztették az íjak húrjait, azonban

ekkor bukkantak elő Ottó csapatai a bozótosból,
harcrendbe álltak és rohamra indultak („esőzés

közben rájuk támadt és egyik csapatukat, amelyik a városhoz közel állt, hamarosan leverte”).
A zöm rövid ellenállás után rendezetten vonult
vissza. Az üldöző németeket több ízben is nyílzáporral pusztították. A magyar vereség okát keresve
egyrészt Ottó cselfogását kell számításba vennünk,
hogy a sereget szokatlanul korán megindította és
a magyarok elől rejtve vonultatta fel, de látni kell a
magyar felderítés mulasztását is.
Láthatjuk, hogy a harcban a martalék mozog,
a zöm pedig egy zárt csoportban várja az ellenség
támadását. A zöm pusztító erejét az íjak hatékony
alkalmazása adja. Az íj lőtávolságának függvénye,
hogy a közeledő ellenségre hány nyílzáport tudnak
lőni. Az ellenség legyőzésének azonban nem ab-
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szolút eszköze az íj és nyíl. Alkalmas a szemben
álló erők harcrendjének megbontására, azonban a
győzelmet csak közelharccal lehet kivívni.
A fontos eseményeket a Sváb Évkönyv (Annales Alamannici) lapjain megörökítő Szent
Gallen-i szerzetes ugyancsak tömören és röviden
fogalmazott: „907. A bajorok kilátástalan háborúja a magyarokkal, Luitpold herceget megölték,
övéinek féktelen kevélységét letörték, és a keresztények alig néhányan menekültek meg, a püspökök és grófok többségét meggyilkolták.” (Lele
József fordítása)
Ugyanennek az évkönyvnek egy má-

sik szöveghagyománya egyetlen súlyos mondatban összefoglalta a történteket: „907.

A bajorok teljes hadseregét megsemmisítették a
magyarok.”
A csatatéren holtan maradt Theotmár
salzburgi érsek, a császárság palotakáplánja, továbbá Zakariás brixen–säbeni és
Udó freisingi püspök, valamint három apát.
A főrendű világiak közül elesett Luitpold bajor
herceg és a birodalom 19 grófja. Aligha kétséges
tehát, hogy a hadjáratban a bajorok előkelőinek
színe-virága részt vett, s ez egyértelműen jelzi annak súlyát és fontosságát. Ennek ellenére magáról
a csatáról s az azt megelőző eseményekről viszonylag keveset tudunk.
A birodalmi hadak célja egyértelmű volt:
elejét venni a Kárpát-medencében bő egy évtizeddel korábban megtelepedett magyarok által
országuk ellen vezetett további hadjáratoknak,
s visszaállítani a korábbi állapotokat. A Dunától nyugatra elterülő vidék, a hajdani Pannónia
ugyanis akkor már egy évszázada a Keleti Frank
Birodalomhoz tartozott, az Ostmark részeként.
E tartományt vették birtokukba 900 nyarán a keleti pusztákról beköltözött magyar nemzetségek, a
keleti frank udvar azonban nem volt hajlandó elismeri az újonnan kialakult helyzetet.
A birodalom vezetőinek emlékezetében bizonyára még elevenen éltek a legendás előd,
Nagy Károly császár (768–814) az avarok ellen 791-ben vezetett hadjáratának az
emlékei. Vagy pontosabban szólva a hajdani eseményeknek az a változata, amelyet a
X. század elejére már alaposan kiszínezett,
felnagyított és eltorzított a rájuk rakódott
és tudatosan hozzájuk illesztett legendák
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sokasága. Szerencsésebb lett volna pedig, ha annak a hadjáratnak a legendák színes szövete által
eltakart valós eseményeit és végkifejletét ismerik.
Akkor ugyanis nyomban szembetűnővé válthatott
volna, hogy az akkor szinte szentként tisztelt dinasztia alapítójának e háborúja gyakorlatilag kudarcba
fulladt. A Duna két partján vonuló seregeivel a
Rába vonaláig sikerült eljutnia, ahonnan a felperzselt föld klasszikus nomád taktikájával védekező
avarok visszavonulásra kényszeríttették. Habár a
IX. század közepe után írott krónikák mértéktelenül felnagyították Nagy Károly sikereit, az
egykorú necrologiumok bejegyzései ez esetben
is árulkodóak: csakúgy, mint egy bő évszázaddal
később, ezúttal is egyházi és világi előkelők sora
lelte halálát a háborúban. Köztük volt az akkori
palotakáplán, Angilram metzi érsek is, aki 907ben, a magyarok csapásai alatt elhullott Theotmár
hajdani elődje volt.
A magyarok elleni, elsöprő erejűnek szánt támadást a bajor had 907 nyarán indította meg.
Győzelmük biztos tudatában magukkal vitték a
hadjáratra uralkodójukat, a mindössze 13 esztendős IV. (Gyermek) Lajos (899–911) királyt is,
akit az Enns és a Traun folyók közt fekvő Sankt
Florian kolostorában helyeztek el. (Kísérteties
egybeesés: Nagy Károly ugyancsak magával vitte kijelölt örökösét, a későbbi Jámbor Lajost.) A
nyíltszíni összecsapásra az írott források szerint
június 4–6. között került sor Brezalauspurcnál.
E helységet a modern történetírás nagy része Pozsonnyal azonosítja, amely nevében a frank Pannónia utolsó, szláv származású kormányzójának,
Braszlav duxnak az emlékét őrizte meg. A csata
lefolyásáról semmit nem tudunk, de hogy rendkívül kemény és véres lehetett, azt egyértelműen jelzi
a fent említett nagyszámú bajor előkelő eleste.
Annyi bizonyos, hogy a bajor sereg a Duna
északi és déli partján vonult fel, a folyón pedig
csapatokat, élelmiszert és hadianyag-utánpótlást
szállító flotta hajózott. A támadók a szokásos
fegyverzettel (lándzsa, kétélű kard, szekerce, sisak, lánc- vagy pikkelypáncél, pajzs) rendelkeztek.
Harcmódjuk az egy tömegben történő támadás
volt, az ellenféllel való összecsapás után azonban
a harcosok inkább egyéni párviadalokat vívtak. A
magyarok nyilván ezt igyekeztek elkerülni, s keleti
típusú harcmodoruknak megfelelően igyekeztek
az ellenfelet bekeríteni, hadrendjét megbontani, s
távolról nyílzáporral megsemmisíteni. Hogy végül
az utóbbi taktika járt sikerrel, azt mutatja a bajor
veszteség igen súlyos mértéke is. Előbb a Duna

Vas lándzsahegy Esztergomból

déli partján felvonuló bajor csapatokat verték szét,
majd másnap megsemmisítették az északi parton
közeledőket is. Mindkét bajor seregtest parancsnoka elesett.
Az a tény, hogy közülük oly sokan holtan maradtak a csatatéren, arra utal, hogy a magyaroknak
sikerült körülzárniuk a támadó seregeket, s akik
mégis ki tudtak törni a gyűrűből, azokat sikerrel
üldözték. A csata után a bajorok a jól védhető
Passauba menekítették ifjú uralkodójukat (ez csak
Aventiusnál található, tehát nem kortársi, és nem
hiteles információ), s nyilvánvalóvá vált az is, hogy
a frissen beköltözött magyar nemzetségek immár
véglegesen berendezkedhetnek újonnan szerzett
hazájukban. Aligha túlzás tehát azt állítani, hogy
a pozsonyi csata a magyar történelem egyik legfontosabb, sorsfordító eseménye volt.

Eredmények
a magyarok részéről

A pozsonyi győzelem Pannónia nyugati határát (a
gyepűelve határát!) kitolta az Enns folyóig, és
északra véglegesítette a volt Morva Birodalom keleti részeinek (a mai Szlovákia és Észak-Magyarország területének, valamint Alsó-Ausztria keleti
területeinek) elfoglalását.
A győzelem olyan megsemmisítő volt, hogy a
németek legközelebb csak 123 év múlva, 1030ban indítottak újból támadást a Magyar Királyság
ellen!
A pozsonyi csata lefolyása és végeredménye
bizonyítja, hogy egy nagyon erősen központosított
hatalmi szerveződés biztosíthatta csak a győzelmet.
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ugyanis akkor már egy évszázada a Keleti Frank
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keleti frank udvar azonban nem volt hajlandó elismeri az újonnan kialakult helyzetet.
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sokasága. Szerencsésebb lett volna pedig, ha annak a hadjáratnak a legendák színes szövete által
eltakart valós eseményeit és végkifejletét ismerik.
Akkor ugyanis nyomban szembetűnővé válthatott
volna, hogy az akkor szinte szentként tisztelt dinasztia alapítójának e háborúja gyakorlatilag kudarcba
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lelte halálát a háborúban. Köztük volt az akkori
palotakáplán, Angilram metzi érsek is, aki 907ben, a magyarok csapásai alatt elhullott Theotmár
hajdani elődje volt.
A magyarok elleni, elsöprő erejűnek szánt támadást a bajor had 907 nyarán indította meg.
Győzelmük biztos tudatában magukkal vitték a
hadjáratra uralkodójukat, a mindössze 13 esztendős IV. (Gyermek) Lajos (899–911) királyt is,
akit az Enns és a Traun folyók közt fekvő Sankt
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egybeesés: Nagy Károly ugyancsak magával vitte kijelölt örökösét, a későbbi Jámbor Lajost.) A
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június 4–6. között került sor Brezalauspurcnál.
E helységet a modern történetírás nagy része Pozsonnyal azonosítja, amely nevében a frank Pannónia utolsó, szláv származású kormányzójának,
Braszlav duxnak az emlékét őrizte meg. A csata
lefolyásáról semmit nem tudunk, de hogy rendkívül kemény és véres lehetett, azt egyértelműen jelzi
a fent említett nagyszámú bajor előkelő eleste.
Annyi bizonyos, hogy a bajor sereg a Duna
északi és déli partján vonult fel, a folyón pedig
csapatokat, élelmiszert és hadianyag-utánpótlást
szállító flotta hajózott. A támadók a szokásos
fegyverzettel (lándzsa, kétélű kard, szekerce, sisak, lánc- vagy pikkelypáncél, pajzs) rendelkeztek.
Harcmódjuk az egy tömegben történő támadás
volt, az ellenféllel való összecsapás után azonban
a harcosok inkább egyéni párviadalokat vívtak. A
magyarok nyilván ezt igyekeztek elkerülni, s keleti
típusú harcmodoruknak megfelelően igyekeztek
az ellenfelet bekeríteni, hadrendjét megbontani, s
távolról nyílzáporral megsemmisíteni. Hogy végül
az utóbbi taktika járt sikerrel, azt mutatja a bajor
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Vas lándzsahegy Esztergomból
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Eredmények
a magyarok részéről
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Hátrafelé nyilazó magyar
(Aquileia, XIII. század). László
Gyula rajza nyomán

Fontosságát az egységes nemzetté
szerveződés, a nemzeti tudat formálódásában fogalmazhatjuk meg.
A győzelem a honfoglalók és az őslakosság összefogásából születhetett
meg, a Magyar Törzsszövetség és a
csatlakozott népek fegyveres erőinek
együttműködése alapján. Három évvel Kurszán vezér halála után esetleg
mást lehetett volna elvárni, azonban
a viszálykodás és az elkülönült helyi
érdekek kifejezésre juttatása helyett
egy egységes katonai fellépésben ötvöződött a hon birtoklásának tudata.
Ebben a katonai egységben kifejezésre jutott küzdelmet méltán nevezhetjük első nagy honvédő háborúnak. A pozsonyi diadal tette lehetővé, hogy a
Kárpát-medencébe beköltöző, saját hazára igényt
tartó őseink megteremtsék a honalapítás feltételeit.
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* Idézet Torma Béla Gyula–Veszprémy László
(szerk.): Egy elfeledett diadal. A 907. évi pozsonyi
csata (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 2008) című könyvéből

Gyermek Lajos képe
a St. Florian-apátság
könyvtárának egyik
miniatúrájából, 901-ből

►
Reflexíj karjait és markolatát
borító csontlemezek
a X. századból
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Magyar kalandozások Európában
a X. században

THE HUNGARIAN EXPEDITIONS (899–970)

A magyarok szállásterülete
A magyar hadak fő útiránya
Város, amelyet a magyarok
felégettek vagy megsarcoltak
Ütközet a magyarok győzelmével
Ütközet a magyarok vereségével

A

m agyar történelemben – időben és az
események összefüggéseiben – szoros
a kapcsolat a honfoglalás és a X. században
végbement kalandozások között. Az Európa
nagy térségei ellen irányuló hadjáratokat hívja
a történetírás a magyar kalandozások korának.
A magyar törzsek már a honfoglalást megelőzően komoly hadjáratokat hajtottak végre
Európában. A kalandozások kora tehát vis�szanyúlik a honfoglalást megelőző évszázadra.
A IX. században azonban elsősorban nyugati uralkodók hívásának tettek eleget, amikor
különböző európai területek ellen támadtak.
Bizonyított, hogy 862-ben a keleti frankok
hívására fogtak fegyvert. 881-ben a morva
uralkodó hívására Bécs környékén folytatnak
harcot. 892-ben viszont éppen a morvák ellen
harcolnak a keleti frank Arnulf király megbízásából. 894-ben pedig éppen ellenkezőleg, a
morvák szövetségesei lesznek a frankok ellen.
A magyarok által nyújtott katonai segítséget
busásan megfizették az európai uralkodók.
E gyakori hadműveleteik révén a magyarok
már jóval a honfoglalás előtt pontosan ismerték
a Kárpát-medence fontos területeit és a Pannóniától nyugatra eső országokat. Sok bizonyíték
van arra, hogy a törzsek egy-egy csoportja, katonai alakulata már a 895–896-os honfoglalás
előtt megtelepedett a Kárpát-medencében.
A honfoglalás utáni európai kalandozásokat történészek és hadtörténészek a honfoglalás utóvédharcának tekintik. A Kárpát-medence határaitól, a gyepűktől minél távolabb
eső területeken akartak folytatni hadműveleteket annak érdekében, hogy a határoktól távol
tartsák a lehetséges ellenségeket.
Arnulf király hívására 899–900-ban egész
Itáliában megjelentek és harcoltak magyar csapatok, amelyek 899 szeptemberében egy nagy
csatában megsemmisítették I. Berengár itáliai
király seregét a Brenta folyó mellett. Az itáliai

és a bajor hadjáratokkal és kalandozásokkal
függ össze, hogy éppen ekkor, 900-ban, teljesen birtokba vették Pannóniát, a Dunától
nyugatra eső területeket, a mai Dunántúlt,
mert a hadjáratokról visszavonulva legyőzték a
pannon földön található frank és morva uralom utolsó erőit is.
A 907-ben a bajorokkal szemben győztesen
megvívott pozsonyi csata után a nyugati hatalmak tartózkodtak Magyarország megtámadásától, 1030-ig a Kárpát-medencét nem érte
jelentős támadás nyugatról.
910-et követően a német uralkodók rendre
adót fizettek a magyar fejedelmeknek, annak
érdekében, hogy távol tartsák őket. 932-ben
azonban a katonai visszavágásra felkészült
I. Henrik király megtagadta az újabb adófizetést. A kalandozó magyarok ezért 933 elején
újabb hadjáratot indítottak Szászország ellen.
Ezúttal azonban a németekkel szemben álló
szláv törzsek nem csatlakoztak hozzájuk, ráadásul tájékozatlanok voltak az utóbbi időkben
kiépített német várak és megerősített városok
elleni harcban. Nem készültek fel arra sem,
hogy a németek új fegyvernemként megerősítik
a nehézfegyveres lovasságot, sodronypáncéllal,
lándzsával, karddal, sisakkal és erős hadiménekkel felszerelve. A Merseburgnál 933-ban
vívott csatában a magyar haderők menekülésre
kényszerültek.
A magyarok folytatták portyáikat, kalandozásaikat a következő évtizedekben is.
Hadműveleteik kiterjedtek Szászországra,
Thüringiára, Itáliára, Elzász-Lotharingiára,
Burgundiára, a sváb uralkodók területeire, de
eljutottak Dániáig, St. Gallenig, sőt, a Nîmes
környékére, Dél-Itáliába és az Atlanti-óceán
partjára is. Az Ibériai-félszigetre éppen az
egyik, 942-ben végrehajtott itáliai kalandozások után került sor. Mivel az Ibériai-félszigeten
uralkodó arab kultúra részletes feljegyzéseket
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Itáliai ezüstpénzek
a X. századból, Benepuszta
környékéről

készített a magyarok hadviseléséről, pontos
képet őriztek meg a magyarok harci cselekményeiről, az egy hónapig tartó zsákmányolásról,
a sikertelen várostromokról.
A magyar kalandozások egyik legvéresebb
csatája, a Lech-mezei csata, Augsburg mellett
955-ben zajlott le. A magyarok szempontjából
vesztes csata részleteit igen hűen jegyezte fel
a hadtörténetírás. A magyarok nem számoltak
a német királyi hatalom megerősödésével, a
német tartományok és fejedelemségek közötti megegyezésekkel. Ennek révén a korábban
egymás ellen küzdő német dinasztiák egy sok
ezer fős nehézlovasságból álló közös hadsereget állítottak ki.
955. augusztus elején a magyarok körülzárták Augsburg városát, amelyet nem túl jelentős katonai erő védett. A magyarok nem értet-

Lél vezérnek tulajdonított
kürt, Jász Múzeum,
Jászberény

tek a várak ostromlásához, ezért megpróbálták
kiéheztetni a védőket. A később szentté avatott
Ulrik püspök vezetésével Augsburg ellenállt.
Közben megérkezett a felmentő német sereg.
Az augsburgi csata augusztus 10-én a magyarok számára kedvezően indult. Csapataik
egy része ugyanis az éjszaka átkelt a Lech folyón, és a német sereg háta mögött sikeresen
támadta meg a velük szövetséges cseh légiókat,
illetve a svábokból álló további német csapatokat, szétszórva és megfutamítva azokat.
A magyarok csapatai ekkor szokás szerint
zsákmányolni kezdtek, és nem számoltak azzal, hogy Ottó király és a vele szövetkezett
Konrád herceg egyesített erői taktikai és technikai fölénybe kerülhetnek. Lebecsülve az ellenfelet, a magyar fősereg nem indított frontális támadást a német főerőkkel szemben.

Lél kürtjével megöli a császárt.
R iniciálé a Képes Krónikából
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győzelem tette oly erőssé Ottó királyt, hogy
962-ben császárrá koronáztassa magát, és
ezzel megalakult a Német–római Birodalom.
Az augsburgi csatában a németek a Szent
Kereszt-ereklye alatt vonultak harcba, és ez az
ereklye 962 után a birodalmi lándzsa részeként koronázási jelvény lett.
A magyarok az augsburgi csata után nem
indítottak többé nagy hadjáratot Nyugat-Európa ellen (Nyugaton az ezredforduló előtti
utolsó magyar támadásra a bécsi erdőnél került sor 991-ben), sőt, 973-ban külön megállapodásban normalizálták a német–magyar
kapcsolatokat. A X. század második felében
ezután már csak a Balkánra, Bizánc irányában vezettek hadjáratokat. A magyar történelmi emlékezet szeretettel őrzi Botond vezér
hadjáratát, amellyel egészen Bizáncig jutott
el. A hagyomány szerint Botond legyőzte a
bizánciak legbátrabb vitézét, majd buzogányával olyan csapást mért a bizánci vár kapujára,
hogy az így keletkezett lyukon egy gyerek ki-be
járhatott. Ez a hadjárat végül a görög félsziget
egésze ellen is győztesen ért véget.
Bizánci Bölcs Leó és az arab al-Maszúdi
feljegyezték, milyen is volt az egész Európát
rettegésben tartó könnyűlovas harcmodor.

Az augsburgi győzelmet német
kortársai Augsburg püspöke
imádságának, a nyakában viselt
keresztnek tulajdonították. Ez a
kereszt 1492-ben készült, és az
augsburgi csatát ábrázolja

Miután a németek elhárították a magyarok
bekerítő hadműveletét, nehézlovasságuk révén
általános támadásba kezdtek. A magyarok,
látva, hogy e rohamnak nem tudnak, és nem
akarnak ellenállni, a szokásos taktikát választották, megfordították lovaikat és menekülést
színleltek. A harcok közben meghalt Konrád
herceg. A magyarok színlelt meneküléséből
azonban végül katonai tragédia lett, mert nem
tudták újra összevonni erőiket. Sőt, a németek
azt is elérték, hogy megakadályozzák a magyar
csapatok rendezett visszavonulását. Különböző helyeken, a réveknél és a folyópartokon
feltartóztatták és lemészárolták a szétszórtan
menekülő magyar egységeket. A magyarok súlyos veszteségeket szenvedtek. Mivel az egész
német birodalom erejét az ő legyőzésükre kon-

centrálták, a seregnek véglegesen vissza kellett
vonulnia, mert nem volt ellenszere a nehézfegyverzetekkel szemben.
A 955. évi csata magyar vezéreit, Lélt,
Bulcsút és Súrt Regensburgban kegyetlenül kivégezték. Ottó király elzárkózott a
foglyok kiváltásának lehetőségétől is, véres
leszámolást hajtott végre. Az augsburgi csatában részt vett három magyar törzs harcosai
a nyugat-magyarországi területekről érkeztek.
E törzseket a vereség megrázta ugyan, de a
Kárpát-medence egészében hont talált magyar
seregek erejére nem volt különösebb hatása.
Az augsburgi csata azonban megerősítette
Németországban a szász uralkodói dinasztiát,
olyannyira, hogy a többi fejedelem elismerte
annak legitim vezető szerepét. Éppen ez a
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Bölcs Leó így fogalmaz: „A főseregen kívül
van tartalék erejük, melyet kiküldenek tőrbe
csalni azokat, akik elővigyázatlanul állnak
fel velük szemben, vagy pedig a szorongatott csapatrészek megsegítésére tartogatnak.
[…] Jobbára a távolharcban, a lesben állásban, az ellenség bekerítésében, a színlelt
meghátrálásban és visszafordulásban és a
szétszóródott harci alakzatokban lelik kedvüket. Hogyha pedig megfutamították ellenfelüket, minden egyebet félretesznek, és kíméletlenül utána vetik magukat, másra nem
gondolnak, mint az üldözésre.”
Azaz a magyar lovasezredek a harci felvonulásban szorosan követték egymást, folyamatosan nyilaztak, és eközben az egyes lovas
szakaszok malomkerékhez hasonló forgásban
váltották egymást. Mindig hatalmas számú
tartalék lovat vonultattak fel, és ezzel az ellenség szemében a valóságosnál is sokkal félelmetesebbé tették a sereg látványát. Fő erősségük
az ellenség bekerítésében, a színlelt meghátrálásban és visszafordulásban, a hátrafelé nyilazásban nyilvánult meg.

Vérbulcsu idealizált ábrázolása,
Nádasdy Mausoleum (balra)
Lehel vezér idealizált ábrázolása,
Nádasdy Mausoleum (jobbra)
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I. István király
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Benczúr Gyula: Vajk megkeresztelése (1875).
A festményen több uralkodó jelenlétével reprezentatív jelenetté alakult a keresztelés. A csupasz vállú Vajkot
a káprázatos egyházi ruhába öltözött Szent Adalbert kereszteli meg

zent István Intelmeiben olvashatjuk a következő sorokat: „Fogadj szót, fiam; gyermek vagy, gazdagságban született kis cselédem,
puha párnák lakója, minden gyönyörűségben
dédelgetve és nevelve, nem tapasztaltad a hadjáratok fáradalmait s a különféle népek támadásait, melyekben én szinte egész életemet lemorzsoltam.” A király önvallomása jelzi, hogy
a keresztény magyar állam létrehozásában milyen jelentős szerep jutott a fegyvereknek.
Az első jelentős próbatételre 997-ben került
sor, amikor meghalt Géza fejedelem és Istvánnak bizonyítania kellett, hogy képes az örökölt
hatalom megtartására. A somogyi Koppány
vezér az ifjú fejedelemnek az életére tört, hogy
a vezéri részét megszerezze. Az eseményről a
szent király legendája számol be: „Bizonyos
nemesek fegyvert ragadtak ellene. S már pusztították is városait, majorságait irtották, fosztogatták birtokait, szolganépét gyilkolták, s
hogy a többiről szót se ejtsek, már a királyt
is bántalmazták. Mikor pedig nem akartak letérni eltévelyedett útjukról, s dühöngésük nem
csillapult, a király bizakodván az örök erényekben, seregének sokaságával elindult, hogy
úrrá legyen az ellenség veszett dühén. Ezek e
napokban a köznyelven Veszprémnek mondott
várost ostromolták, hogy ezt az ő gyalázatára fordítsák: ott tanyáztak le ugyanis, ahol a
király szokott megszállni és tartózkodni, hogy
könnyebben nyíljon út más erősségek elfoglalásához. Az isteni kegyelemtől vezérelt király
rajtuk ütött; ezek hitükben, azok bizony csak
a fegyverekben bizakodtak, s mindkét részről
küzdöttek. Végül az ellenséget legyőzték, s részint leölték, részint foglyul ejtették és megkötözték, a győztes király híveivel haza vitte a
győzelmi jeleket.”
A korabeli Európa aggódva figyelte a magyar kereszténység küzdelmét. Gerbert, a későbbi II. Szilveszter pápa, 997 októberében

még arra figyelmeztette III. Ottó császárt,
hogy nem szabad cserbenhagyni a magyarokat, mert akkor a pogányság győzedelmeskedik. Novemberre azonban megérkezett
a győzelem híre Aachenbe is, amit ott úgy
értékeltek, hogy a magyarok immár készek a
Római Birodalomba térni.
István azonban az önálló magyar királyság
megteremtésén munkálkodott. Szent Adalbert
támogatásával tíz püspökséget szervezett, melynek bázisát egyrészt a pannonhalmi monostor
jelentette, ahol Adalbert tanítványai telepedtek le, másrészt azok az egyházi személyek,
akik István felhívására érkeztek az országba.
1000. második felében III. Ottó császár biztatására Astrikot (Asztrik) – Szent Adalbert
tanítványát – küldte István II. Szilveszter
pápához koronáért és az érsekség alapításához szükséges felhatalmazásért. A pápa
készségesen teljesíthette mindkét kérést, ezzel
is elismerve a hazai egyházszervezés sikerét.
A koronázásra az ezredfordulón került sor
Esztergomban, ahol a szertartást a nem sokkal
korábban felszentelt esztergomi érsek végezte.
Ennek során először püspökké szentelték a
királyt, majd a koronával a világi hatalmat is
elnyerte.
István politikai ambícióinak legfőbb támasza a hadserege volt, amely területi elv alapján
működött. Az uralma alatt álló területeken
szervezett vármegyék kb. 300-400 fős csapatot biztosítottak a királyi seregbe. A vármegyék
élén álló ispánok felelőssége volt a közigazgatás irányítása, a rend fenntartása és a katonák
kiképzése, ellátása és hadba vezetése.
Államszervező harcok

Az erdélyi területeket birtokló Gyula felismerte, hogy István személyében erős riválisra
akadt a Kárpát-medence fölötti uralom meg-
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Szent Gellért, magyar
püspök legendája az Anjou
Legendáriumban (Biblioteca
Apostolica Vaticana, Róma.):
1. Szent Gellért Szent István
király előtt, 2. Szent Gellért a
remeteségben, 3. Szent Gellért
püspökké választása, 4. Szent
Gellért prédikál a népnek

Szent Gellért legendájának utolsó
képei az Anjou Legendáriumban:
1. A lázadó pogányok megölik
a papokat, 2. Szent Gellértet
letaszítják a pesti hegyről,
3. A kocsi magától Csanádra
indul a Szent testével,
4. A Szent temetése

szerzésében. Mivel nem számíthatott Bizánc
katonai támogatására, elsősorban diplomáciai
eszközökkel kísérletezett. Ez vezetett végül István katonai akciójához, amelynek során 1002ben Gyulát saját fészkében, Erdélyben ejtette
foglyul, és Magyarországra vitette. Tartományát a királysághoz csatolta és itt is megkezdődött a római katolikus térítés.
István utolsó riválisa Ajtony volt, aki a Maros vidékén uralkodott. Vidinben felvette a görög kereszténységet és Marosváron magánegy-

házat alapított Keresztelő Szent János tiszteletére. Ettől függetlenül továbbra is megtartotta
mind a hét feleségét, és nem szakított a pogány
szokásokkal. Birtokán a nomád fejedelmek életét élte. Népe állattenyésztéssel foglalkozott,
számos ménessel, gulyával és nyájjal bírt. Kísérete és fegyveres pásztorai jelentős katonai erőt
képviseltek.
A bizánciak támogatását élvező Ajtony potenciálisan nem volt ellenfele Istvánnak, hiszen
a király sokkal nagyobb terület felett uralko-

dott. Gondot jelentett azonban, hogy ellenőrizése alatt tartotta a Maros menti sószállító utat.
Erdély megszerzésével ugyanis István birtokába kerültek a Kárpát-medence legjelentősebb
sóbányái és ezzel a kor legfontosabb stratégiai
cikke. Ajtony rendszeresen megvámoltatta a
királyi sót, de adott esetben el is zárhatta a só
útját, ami az ország számára kritikus helyzetet
teremtett volna. Megtehette, hiszen hatalmát
a bizánciaktól vette, így nem volt alattvalója a
királynak.

István hosszasan készült az erőpróbára, de a
véletlen is a segítségére sietett. Ajtonynak volt
egy Csanád nevű főembere, aki fényes katonai
karriert futott be. Ellenségei azonban bevádolták Ajtonynál, aki meg akarta öletni, mire az a
királyhoz szökött és részletesen feltárta korábbi
urának titkait. A Gellért-legenda szerint István
főemberei az Ajtony ellen induló sereg élére
Csanádot választották.
A támadóknak sikerült átkelni a Tiszán, de
az első ütközet Ajtony győzelmével végződött.

A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG
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Szent Gellért, magyar
püspök legendája az Anjou
Legendáriumban (Biblioteca
Apostolica Vaticana, Róma.):
1. Szent Gellért Szent István
király előtt, 2. Szent Gellért a
remeteségben, 3. Szent Gellért
püspökké választása, 4. Szent
Gellért prédikál a népnek
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indul a Szent testével,
4. A Szent temetése
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karriert futott be. Ellenségei azonban bevádolták Ajtonynál, aki meg akarta öletni, mire az a
királyhoz szökött és részletesen feltárta korábbi
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Géza fejedelem és a fiatal István.
A fejedelem kezében a jogar
és az országalma látható.
Miniatúra a Képes Krónikából

A királyi sereg szétszóródott a Kököny-ér cserjéseiben és a Tisza menti erdőkben. Csanád a
vezetése alatt álló seregrésszel a később Oroszlánosnak nevezett hegy tövében vert tábort.
Egész éjszaka álmatlanul, gondokba merülve
könyörgött Szent György vértanú segítségéért.
Eközben Ajtony Nagyősz mezején ütött tábort.
Mindkét részről felderítőjárőrök vizsgálták a vidéket.
Ajtony szintén erőt gyűjtött. Az első sikere
után szétküldte hírnökeit, hogy csapatait egybegyűjtse. Ezek a parancs vétele után elindultak és már az éjszaka folyamán sorra érkeztek
a nagyőszi táborba. Ajtony tábora olyan volt,
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mint a felbolydult méhkas. Felderítőosztagok
indultak ki és tértek vissza. Lobogtak a tábortüzek, mindenki a másnapi összecsapásokra
készült, időnként egy-egy nagyobb csapat érkezett, akik letáboroztak.
Csanád hallgatta a felderítők beszámolóit,
„mikor pedig nagy fáradtság és kimerültség miatt elnyomta az álom, megjelent neki álmában
egy oroszlán, a lábánál állva, s így szólt hozzá:
»Ó ember, miért alszol? Kelj föl legott, fúvass
trombitát, szállj csatába, és le fogod győzni az
ellenségedet.«” Csanád megértette a sugallatot. Még éjjel kell megtámadnia Ajtony táborát, kihasználva a gyülekezés okozta zűrzavart.
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Mivel ismerte ellensége szokásait, nem okozott
gondot, hogy az éjszakát kihasználva – mintha csak egy beérkező csapattest lenne – behatoljon Ajtony táborába. Az éjszakai rajtaütés
eredményes volt. „Ajtony serege, amely a mezőn feküdt, még azon éjjel összegabalyodott,
egyik ember a másikra támadva, s végül megfutamodott.” A csata után az elesett keresztények holttesteit a marosvári görög monostorba
vitték, és ott temették el. A Gellért-legenda
szerint Ajtonyt a csata helyén ölték meg Csanád emberei.
Német–magyar háború

1024–1025-ben kedvezőtlen változások történtek az európai politikában. Meghalt
II. Henrik császár és vele együtt kihalt a szász
dinasztia. A császári trónra a német fejedelmek az erőszakos II. Konrád száli frank grófot
választották, aki szakított elődje békés politikájával. A helyzet elmérgesedését akaratlanul
is Gizella királyné okozta, aki 1026-ban, Luxemburgi Henrik, bajor herceg halálakor, a
leányági öröklés jogán bejelentette fia igényét
a bajor trónra. Konrád sietve Regensburgba
vonult, és megrendezett választáson tízesztendős fiát kiálttatta ki bajor hercegnek. Ezzel
István belépett Konrád ellenségeinek sorába,
ami ettől függetlenül is bekövetkezett volna,
tekintve Konrád ambícióit a német birodalmi
érdekszféra kiterjesztésére. 1025 decemberében meghalt II. Bazileosz bizánci császár is,
akivel István közösen harcolt a bolgárok ellen.
Konrád nem akarta elszalasztani a lehetőséget, hogy az új császárral szövetséget kössön
a rivális magyarok ellen. 1027-ben Werner
strassburgi püspököt küldte zarándoknak álcázva Bizáncba, azonban István értesült a
püspök küldetésének céljáról, és megtiltotta az
országon való áthaladását.
Az uralkodók feszült viszonya a nyugati gyepűkön kisebb összecsapásokban öltött testet. Ez
a határvillongás szolgáltatott ürügyet Konrádnak, hogy támadást indítson István ellen. István
és Gizella valószínűleg továbbra is jó kapcsolatokkal rendelkezett a császári udvarban, így

rendszeresen értesültek Konrád szándékairól.
1030-ban is időben megtudták, hogy a császár
nagyszabású előkészületeket tesz a Magyarország elleni hadjáratra. Konrád Lotharingiától
az Ostmarkig mozgósította a birodalmi hadakat. Egy malmédy nemes a luxemburgi herceg
seregéből elindulás előtt végrendelkezett, „félve
élete végétől”. Nemhiába, hiszen a magyarok
kemény ellenfélnek ígérkeztek. István sikeres
harcainak híre ment, és a Henrik alatt még élő
katonai együttműködés okán is tisztában lehettek a német parancsnokok a magyar haderő
harcértékével. István reálisan mérte fel az erőviszonyokat. Jól látta, hogy egy nagyhatalom ellen
nem állhat ki nyílt csatára, de felismerte, hogy a
nagy létszámú nyugati sereg gyengéje az ellátás.
István az egész magyar haderőt mozgósította, és a Rábáig elpusztíttatta a vidéket. Az
Altaichi Évkönyv azt írja: „1030. Konrád császár sereggel Magyarországra nyomulva, Szent
Albán napján, vasárnap (július 21.) az altaichi
monostorban éjszakázott. Visszatért pedig Magyarországról katonaság nélkül és haszontalanul, mivelhogy a serege éhínségtől szenvedett
és Bécsben a magyarok által elfogatott.”
István nagyobbik legendája szerint a német
vezérekhez követek érkeztek, akik a császár
visszavonulásra felszólító parancsát hozták.
A csalódott és kimerült vezérek pedig serényen
tettek eleget a visszavonulásra szólító parancsnak, még ha kételkedtek is a valódiságában.
A visszavonuló németeket István serege Bécsig üldözte, ahol bekerítették őket. Maga a
császár is fogságba esett és csak a béke ígéretével szabadult.
A béketárgyalásokat német részről II. Konrád fia, Henrik bajor herceg és Egilbert
freisingi püspök vezette. 1031 nyarára jött létre a béke, amelynek eredményeként a Lajta és
Fischa folyók köze, valamint a Morva nyugati
partja magyar kézre került.
A sikeres államszervező és védelmi harcok
eredményeként a Magyar Királyság az európai politika meghatározó tényezője lett. István
uralkodásának végén azonban a trónutódlás problémája egyre élesebben jelentkezett.
A királyi párnak a nagyobbik legenda szerint
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Mivel ismerte ellensége szokásait, nem okozott
gondot, hogy az éjszakát kihasználva – mintha csak egy beérkező csapattest lenne – behatoljon Ajtony táborába. Az éjszakai rajtaütés
eredményes volt. „Ajtony serege, amely a mezőn feküdt, még azon éjjel összegabalyodott,
egyik ember a másikra támadva, s végül megfutamodott.” A csata után az elesett keresztények holttesteit a marosvári görög monostorba
vitték, és ott temették el. A Gellért-legenda
szerint Ajtonyt a csata helyén ölték meg Csanád emberei.
Német–magyar háború

1024–1025-ben kedvezőtlen változások történtek az európai politikában. Meghalt
II. Henrik császár és vele együtt kihalt a szász
dinasztia. A császári trónra a német fejedelmek az erőszakos II. Konrád száli frank grófot
választották, aki szakított elődje békés politikájával. A helyzet elmérgesedését akaratlanul
is Gizella királyné okozta, aki 1026-ban, Luxemburgi Henrik, bajor herceg halálakor, a
leányági öröklés jogán bejelentette fia igényét
a bajor trónra. Konrád sietve Regensburgba
vonult, és megrendezett választáson tízesztendős fiát kiálttatta ki bajor hercegnek. Ezzel
István belépett Konrád ellenségeinek sorába,
ami ettől függetlenül is bekövetkezett volna,
tekintve Konrád ambícióit a német birodalmi
érdekszféra kiterjesztésére. 1025 decemberében meghalt II. Bazileosz bizánci császár is,
akivel István közösen harcolt a bolgárok ellen.
Konrád nem akarta elszalasztani a lehetőséget, hogy az új császárral szövetséget kössön
a rivális magyarok ellen. 1027-ben Werner
strassburgi püspököt küldte zarándoknak álcázva Bizáncba, azonban István értesült a
püspök küldetésének céljáról, és megtiltotta az
országon való áthaladását.
Az uralkodók feszült viszonya a nyugati gyepűkön kisebb összecsapásokban öltött testet. Ez
a határvillongás szolgáltatott ürügyet Konrádnak, hogy támadást indítson István ellen. István
és Gizella valószínűleg továbbra is jó kapcsolatokkal rendelkezett a császári udvarban, így

rendszeresen értesültek Konrád szándékairól.
1030-ban is időben megtudták, hogy a császár
nagyszabású előkészületeket tesz a Magyarország elleni hadjáratra. Konrád Lotharingiától
az Ostmarkig mozgósította a birodalmi hadakat. Egy malmédy nemes a luxemburgi herceg
seregéből elindulás előtt végrendelkezett, „félve
élete végétől”. Nemhiába, hiszen a magyarok
kemény ellenfélnek ígérkeztek. István sikeres
harcainak híre ment, és a Henrik alatt még élő
katonai együttműködés okán is tisztában lehettek a német parancsnokok a magyar haderő
harcértékével. István reálisan mérte fel az erőviszonyokat. Jól látta, hogy egy nagyhatalom ellen
nem állhat ki nyílt csatára, de felismerte, hogy a
nagy létszámú nyugati sereg gyengéje az ellátás.
István az egész magyar haderőt mozgósította, és a Rábáig elpusztíttatta a vidéket. Az
Altaichi Évkönyv azt írja: „1030. Konrád császár sereggel Magyarországra nyomulva, Szent
Albán napján, vasárnap (július 21.) az altaichi
monostorban éjszakázott. Visszatért pedig Magyarországról katonaság nélkül és haszontalanul, mivelhogy a serege éhínségtől szenvedett
és Bécsben a magyarok által elfogatott.”
István nagyobbik legendája szerint a német
vezérekhez követek érkeztek, akik a császár
visszavonulásra felszólító parancsát hozták.
A csalódott és kimerült vezérek pedig serényen
tettek eleget a visszavonulásra szólító parancsnak, még ha kételkedtek is a valódiságában.
A visszavonuló németeket István serege Bécsig üldözte, ahol bekerítették őket. Maga a
császár is fogságba esett és csak a béke ígéretével szabadult.
A béketárgyalásokat német részről II. Konrád fia, Henrik bajor herceg és Egilbert
freisingi püspök vezette. 1031 nyarára jött létre a béke, amelynek eredményeként a Lajta és
Fischa folyók köze, valamint a Morva nyugati
partja magyar kézre került.
A sikeres államszervező és védelmi harcok
eredményeként a Magyar Királyság az európai politika meghatározó tényezője lett. István
uralkodásának végén azonban a trónutódlás problémája egyre élesebben jelentkezett.
A királyi párnak a nagyobbik legenda szerint

A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG
István harca Gyula erdélyi fejedelem ellen. Miniatúra a Képes Krónikából
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Schéner Mihály:
Eljövel István király

több fia is született. Az idősebbet Ottó névre
keresztelték, amiből gyanítható, hogy 1002
előtt jött világra és a német–római császár iránti tiszteletből kapta ezt a nevet. Korai halála
nemcsak a fiú, hanem a trónörökös elvesztését
is jelentette. Néhány évvel később, 1007 körül
ismét fiúgyermekkel örvendeztette meg a sors a
királyi párt, aki a keresztségben a Henrik nevet
nyerte István német sógora után, aki ekkor a
nyugati birodalom fölött uralkodott. Később
a magyar nép ajkán a Henricus, EmericusImrévé honosodott. Ismét megoldódni látszott
az utódlás kérdése. Imre szigorú keresztényi
szellemben nevelkedett, de szelleme egyre inkább elfordult a földi dolgoktól. Valószínűleg
nagyon erős lehetett az anyai hatás, hiszen Gizella leány korában apácának készült. Istvánt
örömmel töltötte el, amikor látta fia keresztényi
elhivatottságát, azonban hamarosan azt kellett
tapasztalnia, hogy a fiút csak a hit kérdései kötik le. Ez aggodalommal töltötte el, mivel tudta,
hogy a mű még befejezetlen, a keresztény állam
kiépítése erőskezű uralkodót kívánt. A herceg
nyolcéves lehetett, amikor István saját kezébe
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vette nevelését. Erre utalnak az Intelmek bevezetőjének utolsó sorai: „Itt az idő, hogy többé
ne puha kásával étessenek, az téged csak puhánnyá s finnyássá tehet, ez pedig a férfiasság
elvesztegetése s a bűnök csiholója és a törvények megvetése; hanem itassanak meg olykor
fanyar borral, mely értelmedet tanításomra figyelmessé teszi”.
A herceget kinevezte a királyi testőrség élére,
amely ekkor jelentős számban orosz (rusz) vitézekből állhatott. Erre következtethetünk egy
nyugati krónikás megjegyzésből, ahol Konrád
1030-as támadása kapcsán Imrét az oroszok
vezérének (dux Ruizorum) nevezi. Egy tragikus baleset azonban ismét romba döntötte
István terveit. 1031. szeptember 2-án Imre a
bihari Igfon erdőben vadászaton egy vadkan
áldozata lett.
Az államalapító király fájdalmát csak tetézte, hogy unokaöccse, Vazul merényletet szervezett ellene. Megtorlásul megvakíttatta, fiait
száműzte, utódjául pedig nővérének a velencei dózséval kötött házasságából született fiát,
Orseoló Pétert jelölte.
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A szegedi Dóm tér falának
domborműve azt az eseményt
örökíti meg, amikor
1028-ban Csanád vezér legyőzi
Ajtonyt, és ezzel „meghódítja
a kereszténységnek a tiszai
területeket”

István király
szentté avatásáról (1083)*

István szentté avatásáról egyedül Hartvik püspök
legendája őrzött meg tudósítást. Eszerint László
király háromnapi böjtöt hirdetett. „Három napon

át bajlódtak [István] szent testének kiemelésével,
azt a helyéről elmozdítani semmi módon nem
volt lehetséges. Az idő tájt ugyanis a bűnök odáig vezettek, hogy az említett László király és fivére, Salamon között súlyos nézeteltérés támadt,
amely miatt Salamont elfogták és börtönbe zárták.
Amint tehát a holttest kiemelésével hasztalan próbálkoztak, egy Karitas nevezetű asszonyszemély,
aki a bökénysomlyói Szent Üdvözítő-templom
melletti zárda lakója volt, s akinek életét az akkori
közvélemény igen jelesnek tartotta, égi kinyilatkoztatásban részesülvén tudtára adta a királynak,
hogy fáradozásuk hiábavaló; a szent király földi
maradványait át nem szállíthatják addig, amíg
Salamont a börtön rabságából ki nem eresztik, s a
szabadság kegyelmét meg nem kapja. Kiengedték
azért amazt a börtönből, és ismételten háromnapos böjtöt tartottak. Amikor a harmadik napon
odaléptek, hogy a szent maradványokat elvigyék,

a sír fölé helyezett hatalmas sziklát oly játszi kön�nyedséggel tudták eltávolítani onnét, mintha nem
is lett volna súlya azelőtt. A harmadnapi vecsernye végeztével azután valamennyien várva várták az isteni irgalom jótéteményeit a szent férfiú
érdemeiért, és Krisztus nyomban meg is látogatta
népét: a szent hajlékot teljes terjedelmében elárasztották a mennyből küldött csodajelek.”
A betegek gyógyulásán kívül az is az égi jelek közé tartozott, hogy amikor „eltávolították

a padlózatból kiemelkedő márványtáblát, és
miután lejutottak a sírboltba, felnyitásakor
olyan édes illatáradat borított el minden körötte állót, hogy úgy érezték, az Úr paradicsoma
gyönyörűségeinek kellős közepébe csöppentek”.
Az 1083. augusztus 20-án történt ünnepi
aktuson a csontokat „patyolat tiszta lenvászonba
szedegették”, de a király jobbján viselt gyűrűt nem
találták. Ezt követően Merkur, a székesfehérvári
egyház kincstárának őre egy fehér ruhába öltözött
ifjútól összehajtogatott kendőt kapott megőrzésre,
amely István kezét tartalmazta teljes épségben a
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Schéner Mihály:
Eljövel István király

több fia is született. Az idősebbet Ottó névre
keresztelték, amiből gyanítható, hogy 1002
előtt jött világra és a német–római császár iránti tiszteletből kapta ezt a nevet. Korai halála
nemcsak a fiú, hanem a trónörökös elvesztését
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ismét fiúgyermekkel örvendeztette meg a sors a
királyi párt, aki a keresztségben a Henrik nevet
nyerte István német sógora után, aki ekkor a
nyugati birodalom fölött uralkodott. Később
a magyar nép ajkán a Henricus, EmericusImrévé honosodott. Ismét megoldódni látszott
az utódlás kérdése. Imre szigorú keresztényi
szellemben nevelkedett, de szelleme egyre inkább elfordult a földi dolgoktól. Valószínűleg
nagyon erős lehetett az anyai hatás, hiszen Gizella leány korában apácának készült. Istvánt
örömmel töltötte el, amikor látta fia keresztényi
elhivatottságát, azonban hamarosan azt kellett
tapasztalnia, hogy a fiút csak a hit kérdései kötik le. Ez aggodalommal töltötte el, mivel tudta,
hogy a mű még befejezetlen, a keresztény állam
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nyolcéves lehetett, amikor István saját kezébe
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vette nevelését. Erre utalnak az Intelmek bevezetőjének utolsó sorai: „Itt az idő, hogy többé
ne puha kásával étessenek, az téged csak puhánnyá s finnyássá tehet, ez pedig a férfiasság
elvesztegetése s a bűnök csiholója és a törvények megvetése; hanem itassanak meg olykor
fanyar borral, mely értelmedet tanításomra figyelmessé teszi”.
A herceget kinevezte a királyi testőrség élére,
amely ekkor jelentős számban orosz (rusz) vitézekből állhatott. Erre következtethetünk egy
nyugati krónikás megjegyzésből, ahol Konrád
1030-as támadása kapcsán Imrét az oroszok
vezérének (dux Ruizorum) nevezi. Egy tragikus baleset azonban ismét romba döntötte
István terveit. 1031. szeptember 2-án Imre a
bihari Igfon erdőben vadászaton egy vadkan
áldozata lett.
Az államalapító király fájdalmát csak tetézte, hogy unokaöccse, Vazul merényletet szervezett ellene. Megtorlásul megvakíttatta, fiait
száműzte, utódjául pedig nővérének a velencei dózséval kötött házasságából született fiát,
Orseoló Pétert jelölte.
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gyűrűvel együtt. Egy XII. századi oklevél szerint
viszont Merkur már 1083 előtt ellopta a karereklyét, amelyet a mai közvélekedés a Budapesten
őrzött Szent Jobbal tart azonosnak. A Szent Jobb
testtől való különválásának valós története sohasem
lesz egyértelműen tisztázható, mint ahogy semmi
remény nincs arra sem, hogy István földi maradványait az utóbb feldúlt székesfehérvári királysírok
egymásra hányt csontjaiból valaha is biztonsággal
el lehessen különíteni.
István szélesebb körű tisztelete – amely immár nem korlátozódott a dinasztia néhány tagjára – 1083-mal kezdődött. Az 1038-ban meghalt
király 45 év múltán lépett át a halhatatlanságba.
Ezt a 45 évet Hartvik püspök is számon tartotta,
és igen világosan magyarázta: „Bár a föld súlya

nehezedett rá, és a porba térni kényszerült […],
talán maradt rajta valamennyi a rárakódott földi
porból […], hisz enélkül az uralkodók – mondhatni hatalmi jogukból eredően – alig-alig, vagy
egyáltalán nem képesek jelen életüket végigélni”.
Ezt a port „az isteni ítélet tüzének kellett róla leégetnie”.

Szent Istvánnak tulajdonított
koponyaereklye Dubrovnikból
(Fotó: Gyulai Bence)

Az 1083. évi kanonizáció ezt
a „megtisztítást” elvégezte. Ettől kezdve István – illetve most
már Szent István – a földi élet
porától megszabadulva légies magasságokba emelkedett,
megnemesült alakja, anyagtól
elszakadt eszméje a szó valóságos és képletes értelmében az
egekig szárnyalt.
Külön könyvet igényelne
annak bemutatása, hogy ennek
az útnak milyen stációi voltak,
mint ahogy az is, hogy mikor,
milyen irányzatok sajátították ki, foglalták le maguknak
Szent Istvánt. Itt legyen elég
csak annyi: a középkorban ő
vált minden jog kútfejévé, tőle
eredeztettek minden szabadságot, a koronázási jelvények legtöbbjét az ő személyéhez kapcsolták. Ereklyéi a legnagyobb
becsben tartott kegytárgyak.
Egyházi tiszteletét augusztus
20-ai dátummal már az 1092.
évi szabolcsi zsinat előírta, állami ünneppé I. Ferenc császár
nyilvánította, ma pedig e nap

legfőbb nemzeti ünnepünk. Szent István neve forrt
össze a legszorosabban a magyarsággal és egyszersmind a magyarok európaiságával. Az ő nevének
szinonimája a szentkirály, ő volt falvak százaiban
a templomcím, a település névadója. Ő az örök
hivatkozási alap, minden cselekedet viszonyítási
pontja, ő a Nagy Kezdet, az országalkotó, az államszervező, a keresztény hitet terjesztő uralkodó.
Ő a valaha élt legnagyobb magyar államférfiú.
* Idézet Kristó Gyula: Szent István király
(Vince Kiadó, Budapest, 2001)
című könyvéből
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urópa közepén, az égbe törő
hegylán-cokkal koszorúzott Kár-

Az István király által
1001-ben kiállított pannonhalmi adománylevél a millennium alkalmából készült díszkeretben
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Miniatúra a Képes Krónikából
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pát-medence számos nép vándorlásának, felemelkedésének és bukásának volt tanúja. Nem
tűntek el nyomtalanul a történelem süllyesztőjében, hanem maradékaik megtelepedve
tovább éltek ezen a földön. A IX. században
hont foglaló magyarság megszerezte a hatalmat, de az ellenséges környezetben semmi sem
garantálta, hogy hatalmukat nem morzsolja el
az idő, miként a korábban a hunok vagy avarok birodalmát. Hiába jutottak el kalandozó
harcosaink az Atlanti-óceánig, hiába rettegte
nyilainkat Európa népe, a kulturális elszigeteltség falát nem tudták áttörni, ami előrevetítette a nemzethalál rémképét. A Német-római
Birodalom és Bizánc szorításában, csak idő
kérdése volt a törzsszövetség felőrlődése, ami
nem jelentette volna feltétlenül a nép pusztulását, de idegen uralmat és a kultúra eltűnését
igen.
Az, hogy a magyarság megőrizhette identitását, a Szent István-i államszervezés fájdalmas, jelentős áldozatokat követelő folyamatának köszönhető. Az ezredforduló Európájában a keresztény hit adta a királyi hatalom és a
kulturális közösség alapját. A koronázás során
először püspökké szentelték a királyt, majd ezt
követően adták kezébe a kardot, ami a szakrális és világi hatalom egyesítését jelképezte.
A keresztény alattvalónak erkölcsi kötelessége
volt elfogadni a király hatalmát. A törzsszövetség etnikai alapon nyugvó hatalmi rendszeréhez képest, a keresztény királyt alattvalóinak
hite emeli trónra. Államának lényegét a szent
király, Imre fiának írott Intelmeiben fogalmazta meg.

Az első magyarországi szentté avatások:
István, László, Imre és Miklós

„Ha a királyi koronát meg akarod becsülni,
legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a
katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden istentől

elrendelt alattvalódnak példát mutass.”
A keresztény térítés és az egyház erősítése a
királyi hatalom kiterjesztésének és fenntartásának záloga. Szent István egyházmegyéket,
majd ezekre építve érsekséget szervezett, megteremtve az önálló magyar egyházat. Elrendelte, hogy minden tíz falu építsen templomot, a
termények tizedét az egyháznak adta, törvényeiben szigorúan intézkedett a vallási előírások megtartásáról.
„Akarjuk, hogy a világiak is engedelmeskedjenek a püspököknek szolgálataikban az
egyházak igazgatása, az özvegyek és árvák
védelmezése érdekében, és hogy engedelmesek
legyenek kereszténységük megtartásában.”

István és Gizella megalapítja
az óbudai Péter-Pál
templomot. Miniatúra
a Képes Krónikában
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István és Gizella megalapítja
az óbudai Péter-Pál
templomot. Miniatúra
a Képes Krónikában
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A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG

Intelmeiben számba vette és rangsorolta
államának legfontosabb tényezőit. A királyi
palotában a hit után az egyház foglalja el a
második helyet. Ezt követi a főpapok rendje,
majd negyedik helyen a főemberek, ispánok,
vitézek hűsége, erőssége, serénysége, szívessége és bizalma következik. Jól mutatja a
Szent István-i állam szerkezetét, hogy a világi
hatalom legfontosabb elemének a hadügyet
tartja. Külön kiemeli a vitézek megbecsülésének jelentőségét.
„Legyenek ők, fiam, atyáid és testvéreid, közülük bizony senkit se hajts szolgaságba, senkit se nevezz szolgának. Katonáskodjanak, ne
szolgáljanak, uralkodj mindannyiukon harag,
gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan,
szelíden.”
A törvénykezést uralkodói feladatként írja le,
mégis a főemberek és vitézek által gyakorolt
végrehajtói hatalom mögé helyezi. A királyi tanács fontossági sorrendben csak az uralkodói
hatalom hetedik helyére tarthat igényt.
Összességében, az Intelmek tükrözik a hatalommegosztás elvét. A törvényhozói hatalmat
a király a királyi tanács útján gyakorolja, melyben helyet kapnak az ország egyházi és világi
vezetői, a vének és a nemesek. A végrehajtói
hatalom teljesen a haderő vállán nyugszik, míg
a törvénykezés az uralkodó kezében marad.
Szent István áldásos munkája nyomán erős
keresztény ország született, melynek királya a
Német-római Birodalom császárának sógora
volt, az európai értékrendet követő törvényeket
adott népének. Megnyitotta országát a zarándokok és kereskedők előtt, ezüstpénzt veretett
gazdaságának erősítése érdekében. Uralkodásának négy évtizede alatt fölépítette az önálló
magyar keresztény királyságot, de közvetlen
utódai mégsem az általa kijelölt úton haladtak
tovább. Orseolo Péter elidegenítette magától
saját népét, Aba Sámuel nem bízott főembereiben és sokakat megöletett, azután a visszatérő
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Péter király a német-római császár hűbérébe
adta az országot. A Vata-féle pogánylázadás a
keresztény egyházat rombolta, de hiába hívták
haza a lázadók a megcsonkított Vazul fiait, a
hatalom jelképe a korona és kard maradt, mert
felismerték, hogy a keresztény királyságnak
nincs alternatívája.
Életképességét bizonyítja, hogy sikeresen
állt ellen a Német-római Birodalom megújuló
támadásainak. A királyi hatalom megosztása
és öröklése miatti viszálykodás azonban belháborúba sodorta az országot. Furcsa fintora a
sorsnak, hogy a törvényes királyukat elüldöző
hercegek egyike volt, aki ércnél is maradandóbbá tette Szent István művét.
I. László felismerte, hogy a zavaros idők
elsősorban a királyi hatalom törvényi alapját
gyengítették meg. Először Szent István példája
nyomán, a jog eszközéhez fordult és szigorú szabályokkal próbálta megerősíteni a rendet. Történelmi nagyságát mutatja, hogy képes volt túllépni a mindennapok gondjain és Szent István
államát megerősítve, megteremtette a keresztény királyág szakrális dimenzióját. 1083-ban
VII. Gergely pápa hozzájárulásával Gellért püspököt, Imre herceget, István királyt,
András és Benedek remetét szentté avatta és
ezzel megteremtette a magyar egyház saját
szentjeit. A jelentősége ahhoz mérhető, mint
amikor Károli Gáspár magyar nyelvre fordította a szentírást és a nép lehetőséget kapott
a gondolatok közvetlen megismerésére. Az
első magyar szentek időtől és politikától függetlenné tették az önálló magyar keresztény
egyházat. Az emberi élet alapvető értékeinek
jelképei lettek. A zobori remeték önként vállalt
szegénységükkel a nép, Imre herceg az erkölcsi tisztaság és ezzel együtt az ifjúság, Gellért
püspök a magyar keresztény egyház, Szent
István pedig a magyar állam védőszentje lett.
A Szent István által alkotott királyság eszméje
a világi dolgok fölé emelkedett és azóta is ez az
ideája a magyar államnak, ennek megvalósítására törekednek népünk vezetői.
Bory Jenő Püspökkút (1928) elnevezésű szoborcsoportjának részlete Szent Gellérttel és Szent Imre herceggel,
Székesfehérváron (Fotó: Dévényi Veronika)
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1038. augusztus 15-én I. Szent István, Magyarország első királya eltávozott az élők sorából. Megüresedett trónját, végakaratának megfelelően I. (Orseolo) Péter foglalta el, akinek
erőszakos belpolitikája, amelyet a keresztény

dalmi gyűlés előtt elmondták, hogy királyukat
nyugtalanítja az, hogy az elűzött Péter királyt
a császár befogadta, valamint érdeklődtek Magyarországgal kapcsolatos további szándékai
felől. Henrik azt válaszolta, hogy neki nem

állam megszilárdítása érdekében folytatott, a
magyarság nyílt ellenkezését váltotta ki. Hároméves uralkodás után menekülni kényszerült
a közfelháborodás elől, helyére István király
másik unokaöccse, Aba Sámuel lépett.

áll szándékában háborút kezdeni, de ha Aba
Sámuel őt megtámadná, azt nem fogja megtorlás nélkül hagyni. A kedvező válasz ellenére február 15-én hajnalban a magyar csapatok
Tulln vidékének pusztításába kezdtek egészen
a Traisen folyóig.
Ezt III. Henrik nyílt kihívásként értékelte,
s válaszul 1042 nyárutóján Magyarországra
támadt. Lerombolta Hainburgot és Pozsonyt,
majd Bretiszlav cseh seregével egyesülve a
Garamig hatolt, ahol kilenc várat foglalt el.
A meghódított terület élére István király egy

Aba Sámuel tárgyalása
III. Henrikkel.
Miniatúra a Képes Krónikában

Nem sokkal Péter elűzése után Aba Sámuel
a német birodalom keleti határvidékeire tört
seregével. A támadás közvetlen előzményét jelentette, hogy 1041 karácsonyán a német udvarral való kapcsolatfelvétel céljából követeket
küldött III. Henrikhez, akik a strassburgi biro-
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név szerint ismeretlen unokaöccsét helyezte,
akit Aba Sámuel a német hadak kivonulása
után elűzött. A hadjárat meggyőzte Abát arról,
hogy az ország képességei nem teszik lehetővé
a német birodalom elleni hadviselést. A békés
viszony kialakítása érdekében előbb 1042 karácsonyán Goslarban, majd 1043 pünkösdjén
Padernbornban, végül Regensburgban folytak
sikertelen béketárgyalások.
1043. augusztus elején III. Henrik ismét Magyarország ellen vezette seregét. Annak ellenére, hogy Abának csak kis létszámú katonai erőt
sikerült egybehívnia, a német támadás a sietve
megerősített rábcai védműveknél elakadt, ami
időt biztosított számára a tárgyalások folytatására. Henrik valószínűleg továbbra is korábbi követeléseinek teljesítéséhez ragaszkodott,
ami az előző tárgyalásokat is eredménytelenné
tette. A béke feltételeként szabta, hogy Aba
visszahelyezi Gizella királynét birtokaiba, az
1042-ben elhurcolt németeket hazaengedi, a
halottakért pedig kárpótlást fizet, az István által megszerzett Lajta és Fischa folyók közéről
és a Morva menti területekről lemond, továbbá 400 aranyat és ugyanannyi prémes mentét
fizet kárpótlásul. Aba elfogadta a feltételeket,
amelyeknek Szent András napjáig (november 30.) történő teljesítésére esküvel tett ígéretet. Henrik bizonyosan nem akart tartósan
hadat viselni, mivel az egyezmény megkötése
után Besançonba sietett, ahol házasságot kötött Poitou-i Ágnessel, V. Vilmos aquitániai
herceg leányával.
Aba Sámuel számára ez a béke vereséggel
ért fel. Az, hogy nem volt képes megfelelő haderőt egybegyűjteni, azt mutatja, hogy az ország
főurai egyre kevésbé támogatták. Számukra a
Henrikkel kötött alku csak Aba erőtlenségét
bizonyította. Intézkedései is inkább csak az
alsóbb néprétegek körében tették népszerűvé.
A főrangúak egyre inkább elfordultak Abától,
aki immár személyes érdekeiket veszélyeztette.
1044 tavaszán a főurak egy csoportja összeesküvést szőtt, hogy Abát a német császárnak
kiszolgáltassák. Tervük árulás folytán kitudódott, mire Aba véres bosszút állt az összeeskü-
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vőkön. Ötven főurat nagyböjt idején Csanádra
hívatott és ott fegyvereseivel agyonverette őket.
A barbár tett, ami súlyosan megsértette az
egyházi ünnep szentségét, mélységesen felháborította és Aba ellen hangolta az egyházat és
az ország előkelőit, akik nagy számban menekültek Németországba, hogy Henriket Péter
visszahelyezésére ösztönözzék. Mivel Aba az
előző évi béke feltételeit a megszabott határidőig nem teljesítette, a császár indokoltnak
látta, hogy a nyár beköszöntével ismételten
hadjáratot indítson Magyarország ellen.
1043 nedves, szeles nyara után, igen szigorú, hóban gazdag tél következett. A kedvezőtlen időjárás súlyos éhínséget okozott Európában. Az élelmiszerhiány nem tette lehetővé
a birodalmi sereg egybehívását, ezért Henrik
a bajorországi hadakon kívül csak a Magyarországgal határos Ostmark és Csehország
csapatait gyűjtötte össze. Az egyesített sereg
gyülekezési körlete valószínűleg Bécs környékén volt. Ide vonultak az osztrákok Adalbert
őrgróf, a csehek Bretiszlav, a bajorok pedig
Brúnó regensburgi püspök vezetésével. Jelentős katonai erőt képviseltek a Péter által vezetett menekült magyar főurak és fegyvereseik is.
Június 25-re készen állt a sereg az előrevonásra, ám ekkor megérkeztek Aba Sámuel
követei, akik királyuk nevében békét ajánlottak. Megígérték a múlt évi békeszerződés feltételeinek azonnali teljesítését, sőt még annál
nagyobb engedményeket is, azzal a feltétellel,
hogy Henrik a hozzá menekült magyarokat kiszolgáltatja. A császár azonban nem volt hajlandó tárgyalni. A követeket letartóztatta, és
seregével megindult Magyarország ellen. Mint
azt a követjárás is mutatja, Abát nem érte váratlanul a támadás, mivel arról már idejében
értesült kémeitől. Elég idő állt rendelkezésére
fegyvereseit összegyűjteni és főként a rábcai
gyepűvonalat megerősíteni.
Henrik seregével június 27-e körül érte el a
Lajtát, ahonnan továbbvonult Sopron irányába, majd a vár elfoglalása után a Fertőtől délre
letáborozott. Ekkor ismét magyar követek keresték meg. A békekötésre tett ajánlatot ismételten nem fogadta el, hanem a kor szokásainak
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1043. augusztus elején III. Henrik ismét Magyarország ellen vezette seregét. Annak ellenére, hogy Abának csak kis létszámú katonai erőt
sikerült egybehívnia, a német támadás a sietve
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időt biztosított számára a tárgyalások folytatására. Henrik valószínűleg továbbra is korábbi követeléseinek teljesítéséhez ragaszkodott,
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visszahelyezi Gizella királynét birtokaiba, az
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halottakért pedig kárpótlást fizet, az István által megszerzett Lajta és Fischa folyók közéről
és a Morva menti területekről lemond, továbbá 400 aranyat és ugyanannyi prémes mentét
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amelyeknek Szent András napjáig (november 30.) történő teljesítésére esküvel tett ígéretet. Henrik bizonyosan nem akart tartósan
hadat viselni, mivel az egyezmény megkötése
után Besançonba sietett, ahol házasságot kötött Poitou-i Ágnessel, V. Vilmos aquitániai
herceg leányával.
Aba Sámuel számára ez a béke vereséggel
ért fel. Az, hogy nem volt képes megfelelő haderőt egybegyűjteni, azt mutatja, hogy az ország
főurai egyre kevésbé támogatták. Számukra a
Henrikkel kötött alku csak Aba erőtlenségét
bizonyította. Intézkedései is inkább csak az
alsóbb néprétegek körében tették népszerűvé.
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kiszolgáltassák. Tervük árulás folytán kitudódott, mire Aba véres bosszút állt az összeeskü-
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vőkön. Ötven főurat nagyböjt idején Csanádra
hívatott és ott fegyvereseivel agyonverette őket.
A barbár tett, ami súlyosan megsértette az
egyházi ünnep szentségét, mélységesen felháborította és Aba ellen hangolta az egyházat és
az ország előkelőit, akik nagy számban menekültek Németországba, hogy Henriket Péter
visszahelyezésére ösztönözzék. Mivel Aba az
előző évi béke feltételeit a megszabott határidőig nem teljesítette, a császár indokoltnak
látta, hogy a nyár beköszöntével ismételten
hadjáratot indítson Magyarország ellen.
1043 nedves, szeles nyara után, igen szigorú, hóban gazdag tél következett. A kedvezőtlen időjárás súlyos éhínséget okozott Európában. Az élelmiszerhiány nem tette lehetővé
a birodalmi sereg egybehívását, ezért Henrik
a bajorországi hadakon kívül csak a Magyarországgal határos Ostmark és Csehország
csapatait gyűjtötte össze. Az egyesített sereg
gyülekezési körlete valószínűleg Bécs környékén volt. Ide vonultak az osztrákok Adalbert
őrgróf, a csehek Bretiszlav, a bajorok pedig
Brúnó regensburgi püspök vezetésével. Jelentős katonai erőt képviseltek a Péter által vezetett menekült magyar főurak és fegyvereseik is.
Június 25-re készen állt a sereg az előrevonásra, ám ekkor megérkeztek Aba Sámuel
követei, akik királyuk nevében békét ajánlottak. Megígérték a múlt évi békeszerződés feltételeinek azonnali teljesítését, sőt még annál
nagyobb engedményeket is, azzal a feltétellel,
hogy Henrik a hozzá menekült magyarokat kiszolgáltatja. A császár azonban nem volt hajlandó tárgyalni. A követeket letartóztatta, és
seregével megindult Magyarország ellen. Mint
azt a követjárás is mutatja, Abát nem érte váratlanul a támadás, mivel arról már idejében
értesült kémeitől. Elég idő állt rendelkezésére
fegyvereseit összegyűjteni és főként a rábcai
gyepűvonalat megerősíteni.
Henrik seregével június 27-e körül érte el a
Lajtát, ahonnan továbbvonult Sopron irányába, majd a vár elfoglalása után a Fertőtől délre
letáborozott. Ekkor ismét magyar követek keresték meg. A békekötésre tett ajánlatot ismételten nem fogadta el, hanem a kor szokásainak
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megfelelően megjelölte a helyet, ahol három
nap múlva a két sereg megütközik. A követek
ezt elfogadták és visszatértek Aba kapuvári táborába. Aba Sámuel természetesen most sem
akart kimozdulni nyílt csatára a biztonságos
gyepűk mögül, amelyek eddig sikeresen tartóztatták fel Henrik csapatait. Három nap letelté-
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vel, július 2-án reggel Henrik serege a megjelölt
csatatérre vonult, ahol nem találtak magyar csapatokat. Ezért tovább ment Kapuvárig, ahol a
rábcai védművek feltartóztatták. Ekkor a Péter
kíséretében lévő magyarok elvállalták, hogy a
sereget átvezetik a folyón. A krónikák szerint
egész éjszaka lovagoltak a folyó bal partján,
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míg hajnalban könnyű gázlón átkeltek. Az éjszakai lovaglás valószínűleg egyike a krónikás
túlzásainak, mivel 1044 júliusának első napjaiban a Hold nem világított éjszaka. Nehezen
képzelhető el, hogy a gyepű külső, szándékosan
járhatatlanná tett oldalán egy egész sereg meneteljen teljes sötétségben. Valószínűleg a se-
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reg előrevonása nyúlt az éjszakába, hajnalban
pedig a gyepű szerkezetét ismerő magyarok
vezethettek át egy lovascsapatot a védmű titkos kiskapuján, akik az őröket elűzték. Az utat
lezáró babóti Fekete vár elfoglalásával – ahol
jelentős mennyiségű élelmiszert és hadianyagot
zsákmányoltak – a sereg folytathatta az előre-
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nyomulást. Az előrevonás nehézségét jelezheti, hogy a viszonylag kis létszámú (kb. 6000
lovas) német sereg a menetet 17 csapatban
hajtotta végre. Mivel tisztában voltak azzal,
hogy Aba serege Győr alatt táborozik és a
Rába átkelői talán még a babótinál is jobban őrzöttek, a folyóhoz közeledve már nem
az úton meneteltek, hanem a messziről is jól
látható ménfői dombokat használták útjelzőnek. A Rábán Gyirmót térségében találtak
alkalmas gázlót, ahol az elővédek megkezdhették az átkelést. Itt a bal parti árteret lapos
dombsor szegélyezi, ahonnan remek kilátás
nyílik a Győri-síkságra. Az elsőként átkelt
németek szinte erdőnek látták a távolban
húzódó magyar csatarendet. A vitéz Deo
gróf által vezetett csapatot hamarosan kön�nyűlovas íjászok vették körbe, és nyílharcot
kezdtek. Gyors támadásukból arra következtethetünk, hogy Aba jól működő felderítésének köszönhetően, kezdettől fogva tisztában volt Henrik manővereivel, számított a
Rábán való átkelésére, és a partot portyázó lovasokkal őriztette. Jó esélye volt arra,
hogy megakadályozza a németek átkelését.

Az időjárás azonban ellene fordult. Heves
szélvihar kerekedett, ami az íjászok szemét porral elvakította, nyilaikat visszafújta.
A nyugatról érkező szél elég időt biztosított
arra, hogy Henrik serege átkeljen a folyón és
felvegye a csatarendet.
A szél elültével Aba serege támadásba lendült. A lovas íjászok nyílzáporai helyenként
megbontották a német arcvonalat, ahová a
közelharcra képes vármegyei lovasság rohamai zúdultak. Hosszan tartó heves harc volt,
amelynek során Henrik serege többször is kritikus helyzetbe került. Aba a csatarend mögött
tartózkodott főurakból álló kíséretével, amelyet
jól láthatóan jelzett a királyi hatalom jelvénye,
az aranyos lándzsa. Péter és a kíséretében
lévő magyarok végül merész lépésre szánták
el magukat. Átverekedtek a harcolókon és
egyenesen Aba Sámuel kíséretére törtek. Az
ott álló főurak felismerve Pétert, fegyvereiket
áruló módon letették előtte. A sereg, látva
Aba menekülését, követte uralkodója példáját.
A németek kilométereken keresztül üldözték a
visszavonuló magyarokat, akik a krónika szerint nyilaikkal még ekkor is sokakat megöltek.
Henrik a győzelem után elfoglalta Győrt,
ahol Aba feleségét és gyermekeit foglyul ejtette. Ezt követően darócba öltözve mezítláb
járult a kereszt elé, hogy imát mondjon az elesettekért, és hálát adjon a győzelemért.
Ezalatt a magyarok könyörögve járultak a
császárhoz, bocsánatért és irgalomért esedezve. A császár derűs arccal és kegyesen fogadta
a hódolatot, majd kíséretével Fehérvárra vonult, ahol Pétert megbékítette alattvalóival és
visszahelyezte királyságába.
Aba Sámuel a csatából a Tisza felé menekült, ahol ellenségei egy faluban meggyilkolták, testét pedig a falu templomában temették
el. Néhány év elteltével, amikor kihantolták,
szemfödelét és ruháit épségben találták, sebei
pedig begyógyultak. Abasáron helyezték végső
nyugalomra saját monostorában.
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ménfői csata után a trónjára visszaültetett I. Péter személyében III. Henrik hű
vazallust talált. Nem tartott sokáig ez az állapot, mivel a népharag 1046-ban ismét menekülésre kényszerítette, és az ország főemberei
Vazul elüldözött fiait hívták vissza. A magyar
koronát I. András fejére helyezték, aki nem
fogadta el a német császártól való függőséget.
1050-ben néhány határincidens után Henrik
a bajor urakkal egyetemben elhatározta, hogy
a határ védelmére ismét felépítik Hainburg várát. A nyáron elkezdett munkákat a magyarok
minden eszközzel igyekeztek gátolni. A kön�nyűlovasok rendszeresen zaklatták az építőket,
nyílzáporral borították el sátraikat. Egy ízben
kétszáz nyílvesszőt számoltak meg az egyik
sátor ponyvájában. A vár mégis felépült, és
Henrik a következő évben nagy hadjáratra készült.
Tanulva a korábbi évek kudarcaiból, elkerülte a rábai gyepűket. Seregét Zala forrásvidékéhez vezette, majd az Aquincumba vezető
római hadiúton haladt Székesfehérvár felé.
I. András tudta, hogy esélytelen lenne nyílt
csatában a németekkel szemben. Inkább az
1030-ban Szent István által sikerrel alkal-

Andrást a magyarok királlyá
koronázzák.
Miniatúra a Képes
Krónikában

mazott „felperzselt föld” stratégiáját követte.
A támadókat a könnyűlovasság folyamatosan
zaklatta. Elhajtották a lakosságot és a jószágokat, felperzselték a falvakat és a gabonát,
megmérgezték a kutakat. Mire a németek
Székesfehérvárig jutottak, felélték élelmiszertartalékaikat. Eközben Gebhardt püspök az
élelemszállító hajókkal a Dunán haladt Győr
irányába. Futárt küldött a császárhoz, akit a
magyarok elfogtak. Válaszul András íratott
hamis levelet III. Henrik nevében, amelyben
megparancsolta, hogy a hajókat és a készleteket
égesse el és embereivel térjen haza. Gebhardt
hű alattvaló módjára eleget tett az utasításnak. A németek megpróbálkoztak Székesfehérvár ostromával, azonban amikor Henrik
rádöbbent, hogy nem számíthat utánpótlásra, felhagyott a várvívással és seregét Győr
felé indította. A magyar könnyűlovasok éjjel-nappal folyamatosan támadták a németeket. Azok éjszakára maguk ásta vermekbe
húzódtak, pajzsaikat borították magukra, de
így sem menekülhettek a magyarok nyilaitól.
Végül eljutottak a Rábcáig, ahol az átkelőhelyet az abdai vár védte. Egy elszánt csapat azonban átkelt a folyón és elfoglalta a
várat, ezzel szabaddá vált a menekülés útja.
Henrik seregének fáradt maradéka október

Zotmund meglékeli
a német hajókat. Miniatúra
a Képes Krónikában
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végén érte el Hainburgot. (A német vereség
emlékét a hagyomány szerint a Vértes hegység
őrzi, amely a németek eldobált vértjeiről kapta
a nevét.)
III. Henriket a vereség nem tudta eltántorítani attól, hogy Magyarországot elfoglalja.
A következő évben az ország legerősebb nyugati határvárát Pozsonyt szemelte ki célpontul,
hogy a további hadjárataihoz bázist szerezzen.
A kudarcon okulva, az ostromló sereg ellátására nagyszámú hajót gyűjtött össze. A németek
egész augusztusban és szeptemberben a várat
ostromolták, de nem sikerült megtörni a védőket, akik között neves vitézek harcoltak. Endre,
Oros, Vojtech, Vilunpard és Márton, István

I. András sírja a tihanyi bencés
apátság altemplomában
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király híres vitézének, Vencellinnek az unokája. A várbeli vitézek között volt egy kiváló úszó
Zotmund, aki elvállalta, hogy meglékeli a németek hajóit. Éjszaka valószínűleg több társával a hajókhoz úszott és elsüllyesztette azokat.
Odavesztek az ostromló sereg készletei és Henriknek ismét az előző évihez hasonló éhínséggel
kellett számolni. Ezt azonban nem várták be,
hanem felhagytak a sikertelen ostrommal és a
császár végre hajlandónak mutatkozott a békekötésre.
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A mogyoródi csata

M

ivel a trónöröklés okán már évek óta
ott lappangott a családi viszály parazsa,
I. András király külső ellenséggel szembeni
hadi sikerei csak részben tudták stabilizálni az
ország helyzetét. A szeniorátus elve szerint ifjabb testvérének, Bélának járt volna az utódlás
joga. Erre készítette elő a hercegi méltóság és
az ehhez járó hatalom az ország területének
harmada fölött. András szakítva a szokásokkal, fiát, Salamont szerette volna utódává tenni, de számolnia kellett öccse ellenállásával.
A helyzet tisztázása érdekében Tiszavárkonyba
találkozóra hívta testvérét, és a krónikák szerint
elébe tette a királyi és a hercegi méltóság jelképeit, a koronát és a kardot. Felajánlotta neki,
hogy válasszon közöttük, de Bélának megsúgták hívei, hogy halál fia, ha a korona után nyúl.
A herceg ezután beérte a karddal, de nyomban
Lengyelországba menekült és csapatokkal tért
vissza, legyőzte bátyját és maga foglalta el a
trónt. Andrást súlyos sebekkel zirci udvarházába vitték, ahol rövidesen meghalt. Testét az
általa alapított tihanyi bencés apátságban helyezték örök nyugalomra. Fiát, Salamont hívei
Németországba menekítették.
I. Béla rövid uralkodását a pogányság
utolsó nyílt fellépése tette emlékezetessé.
Székesfehérvárott, ahol törvénynapot tartott,
közrendű szegények óriási tömege sereglett
össze és a kereszténység eltörlését követelték.
A király háromnapi gondolkodási időt kért,
ezalatt összeszedte hadait, majd szétverte a
gyülekezetet.
1063-ban IV. Henrik császár nagyszabású
offenzívát indított, hogy sógorát és védencét,
Salamont uralomra juttassa. Béla a támadás
előestéjén merénylet áldozata lett dömösi udvarházában, fiai, Géza, László és Lampert
Lengyelországba menekültek. Néhány héttel
később, 1064. január 20-án békekötéssel látszólag rendeződött a konfliktus. Salamon elfog-

lalta a trónt, Géza pedig atyja örökébe lépve
a dukátust. A megbékélés azonban nem jelentett feltétlen bizalmat közöttük. Kerlésnél még
együtt harcoltak az országba betörő besenyők
ellen, majd Belgrád várát is közösen ostromolták, azonban Salamon félelme unokatestvéreitől végül kedvező táptalajt teremtett Vid ispán
ármánykodásainak. 1072-ben egy váratlan
balkáni felkelés nagy zsákmánnyal kecsegtető
hadjáratra sarkallta a királyt, aki a hercegeket
is hadba hívta. Csakhogy ők sem bíznak Salamonban, ezért a hadjáraton csak Géza vett
részt, László Biharban maradt. Bár a hadjárat
sikeresen, a gazdag Nis megsarcolásával zárult, Salamon és Géza már ellenségként váltak
el egymástól Keve váránál. Géza herceg Lászlót Oroszországba, Lampertet pedig Lengyelországba küldte segítségért.
Időközben az ország előkelői, hogy a készülő testvérháborút elkerüljék, megpróbálták
összebékíteni őket. Az Esztergom közelében
fekvő Helemba-szigeten sikerült tárgyalóasztalhoz ültetni a két felet, ahol fegyverszünetet
kötöttek Szent Márton napjától (1073. november 11.) Szent György napig (1074. április
24.). Közben Salamon hívására Németországból Markward karantán herceg vezetésével
három légió érkezett az országba. Leginkább
Gézának fűződött érdeke a fegyverszünet megtartásához, mivel öccsei még nem érkeztek
vissza a várt segélyhadakkal. Salamon a karácsonyt Ikerváron töltötte, majd a németekkel
megerősödött seregével Szekszárdra vonult. Itt
Vid és Markward arra bíztatták a királyt, hogy
a fegyverszünetet felrúgva váratlanul támadja
meg az ekkor Igfan erdejében vadászó Gézát.
A beszélgetést, amelyre a szekszárdi monostorban került sor, kihallgatta Vilmos apát, aki
először követet küldött a herceghez, azonban a
Géza kíséretében lévő főurak, Petrud, Szolnok
és Bikás, akik Salamonhoz húztak, az apátot
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hogy a további hadjárataihoz bázist szerezzen.
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részegesnek nevezve, megkérdőjelezték a figyelmeztetés hitelességét. Ezzel sikerült elaltatniuk Géza éberségét, aki tovább folytatta
a vadászatot, azonban a biztonság kedvéért
Lászlót, aki Oroszországból eredménytelenül
tért vissza, ezúttal sógorukhoz, Ottó morva
herceghez küldte segítségért.
Később az apát már annak volt fültanúja,
amikor Salamon, engedve a rábeszélésnek, a
támadás mellett döntött. Ekkor világi ruhát
öltött és személyesen figyelmeztette Gézát a
rá leselkedő veszélyre. A herceg késedelem
nélkül négy vármegye csapatával öccse után
indult Csehország irányába. A kíséretében
lévő főurak titkon tárgyalásokat folytattak a királlyal, hogy méltóságuk megtartása fejében a
kezére adják Gézát.
Salamon a befagyott Tiszán átkelve, Kemej
vidékén – a mai Nagykunságban – Karcagtól
északra találkozott Géza seregével. A krónika
szerint a király serege harminc csapatból állt,
amivel a herceg csak négy csapatot tudott szembe állítani. Ezek közül is három a csata folyamán áruló módon menekülést színlelt, bízva a
Salamonnal kötött egyezségükben. Csakhogy
a király emberei őket is levágták. Ennek ellenére Géza az egyetlen megmaradt csapatával
is vitézül harcolt harminc ellen. Ezt figyelembe
véve kétségesnek tűnik a forrásban megörökített tízszeres létszámfölény. Valószínűleg nem
volt ennyire nyomasztó túlerő a király oldalán.
Erre utal, hogy a csata kezdetén a herceg Péter nevű vitéze a sereg előtt lovagolt és párviadalra hívta ki a király vitézeit. Bár Pétert
végül Opos legyőzte, ez a momentum mégsem
egy az ellenség tömegétől megszeppent sereg
képét rajzolja elénk. Az árulás végül megtette
hatását, Géza vereséget szenvedve, csekély kíséretével elmenekült a csatatérről. Káplánját,
Györgyöt küldte öccséhez, hogy a hadakkal siessen hozzá. László ugyanis sikerrel járt Morvaországban.
Ottó morva herceg személyesen vezette
csapatait a hercegek táborába, László pedig
a nyitrai dukátus csapatait gyűjtötte egybe.
László seregei már úton voltak az ország keleti része felé, amikor Vácnál egyesültek a
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menekülő Gézával. Az erőviszonyok így ismét
kiegyenlítetté váltak, bizakodva nézhettek egy
újabb összecsapás elé. Salamon a győzelem
után nem üldöztette Gézát. Seregével átkelt
a Tiszán, és Péter fia házában szállt meg pihenőre. Úgy gondolta, hogy a kemeji síkon
döntő győzelmet aratott. Vid azonban további harcra sarkallta. Legfőbb érve a hercegek
újabb seregéről érkezett hír volt. Azzal biztatta
a királyt, hogy immár minden vitézüket elvesztve, csak holmi kaszás parasztokat gyűjthettek
egybe a hercegek, így most komoly erőfeszítés
nélkül arathat végső győzelmet felettük. A király végül hajlott a szóra, és megindította seregét Pest irányába. Mivel az ellenség pontos
helyzetét nem ismerte, ez tűnt a legcélszerűbb
megoldásnak, hiszen az itt összefutó utak és
az átkelőhely lehetőséget adtak az akár Nyitra,
Esztergom vagy Fehérvár irányába történő továbbvonulásra.
Időközben a hercegek sem tétlenkedtek. Valószínűleg jól működő felderítésük jelezte, hogy
Salamon serege megindult. Bár a váci erdők
biztonságosan elrejtették a táborozó hadaikat,
mégsem itt akarták bevárni a király seregét,
hanem eléjük menve. Cinkotától délre akarták
elállni az útjukat, ott, ahol a Rákos-patak völgyében vezető út kiér a Gödöllői-dombság halmai közül a Pesti-síkságra. Csapataikat egynapos menettel Cinkotáig vonták előre, ahol
március 12-én már felkészülve várták a király
hadait. Salamon négynapos menet után ért az
említett hely közelébe, ahol az elővédek jelentették, hogy a hercegek csapatai állnak előttük.
Azonnal megállt a sereg, és letáboroztak. Ez
a lépés kedvezőtlen helyzetet teremtett, mivel
a két sereget – a krónika szerint egy hegy, ám
valószínűbb, hogy inkább – egy dombgerinc
választotta el egymástól. Így az ellenfelek nem
láthatták egymást, már csak azért sem, mivel
Salamon a késő délutáni órákban érkezhetett
ide. A korán beköszöntő márciusi alkonyat
már csak a táborverésre adott időt, a csatát
mindkét fél másnapra várta. Másnap, március 13-án sűrű köd ülte meg a tájat. Mindkét
sereg csatarendbe állt, hogy a köd felszálltával
felkészülten léphessenek harcba. Mivel a köd
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nem oszlott el, a készenlétet még éjszaka is
fenntartották, attól tartva, hogy a szemben álló
fél a rossz látási viszonyokat kihasználva, esetleg manővereket hajt végre.
A következő nap (március 14.) tiszta idővel
virradt. Salamon már kora reggel fellovagolt a
két sereget elválasztó dombgerincre és személyesen tisztázta az ellenség helyzetét. Közben
mindkét sereg csatarendbe állt. Salamon, aki
még ekkor is tartott valamiféle cselvetéstől, a
málhát a domb oldalába állíttatta jól láthatóan, hogy a hercegek azokat őrcsapatoknak
gondolják. Másrészt ezzel fedezte a sereget a
csatarend felvétele közben, majd ütközet közben annak szárnyát és hátát. Mindkét részen
háromszor három csapat állt, négysoros vonalban. A csapatok egy-egy vármegye katonaságából állhattak, amelynek létszáma hozzávetőleg 400 fő volt. Így a 3-3 csapatból álló jobb és
bal szárny, valamint a középhad a századokat
egymás mögött felállítva, mintegy 2000 méteres arcvonalat alkotott. A seregek erőviszonyai
kiegyenlítettek voltak. Mind a király, mind a
hercegek oldalán 3500-4000 fegyveres állhatott csatasorba. A hercegek harcrendjében a
krónika szerint a bal szárnyon László állt a bihariakkal, a középhadban Géza a nyitraiakkal,
és végül a jobbszárnyon Ottó és morva katonái. Géza és László felcserélték zászlóikat,
mert számítottak rá, hogy Salamon a nem sokkal korábban legyőzött csapatra támad majd
először. A zászlócsere nem csak Salamonra,
hanem a krónikásra is zavarólag hatott, ezzel
magyarázható az általa leírt csatarend két apró
furcsasága. A zászlócsere után ugyanis Géza
hadijelvényei a bal szárnyra kerültek volna. Ez
eleve gyanakvást kelthetett volna Salamonban,
mivel a vezér helye mindig a középhadnál van.
A szárnyak feladata többek között a középhad
oldalainak fedezése. Másrészt a kemeji csatában valószínűleg a helybéli, tehát a Bihari
dukátus csapatai vettek részt. Így a harcrend a
következőképp alakulhatott: Ottó a jobbszárnyon, ami a mindenkori vendég megtisztelő
helye. László a nyitraiakkal középen Géza
herceg vezéri zászlóival, Géza pedig a bihariakkal, László jelvényeit viselve a bal szárnyon.
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Salamon oldalán a vendég német és cseh
csapatok a jobbszárnyon sorakoztak fel
Markwart és Szvatopluk vezetése alatt. A középhadat a királyi csapat alkotta, a bal szárnyon pedig Vid ispán állt a bácsiakkal.
A csata előtt László herceg a harcrendbe
álló sereg előtt végiglovagolt, és vitézségre buzdította katonáit. Ekkor történt, hogy lándzsájával megzörgetett egy bokrot, ahonnan fehér
hölgymenyétet riasztott fel. Az végigfutott a
lándzsán és a herceg kebelén keresett menedéket. Ez az apró momentum önbizalmat öntött
a katonákba, mert az isteni gondviselés jelét
látták benne.
Salamon csapatai időközben a csatarend
megtartásával fölhágtak a dombgerincre, majd
nyugodt tempóban ereszkedtek a hercegek
hadsorai felé. Vid korábban még azzal bíztatta
Salamont, hogy elég lesz a hercegeknek csak
meglátni a király seregét, máris futásnak erednek. Csakhogy a dombról leérve már Géza
csapata látszott magasabban állónak. Feltekintve rájuk a testvérháborút elitélő Ernyei figyelmeztette a magabiztos Videt, hogy „csoda
volna, ha azok a dandárok elfutnának színünk
elől, mivel hogy a Dunát hátuk mögött hagyták; inkább azt hiszem, úgy határoztak, hogy
győznek vagy meghalnak.”
A csata kezdetén Ottó morva katonái lerohanták és szétverték Vid ispán csapatát.
A király abban a hiszemben, hogy Géza
megtépázott csapatára támad, merészen rontott László hadára. Közel érve felismerte a
cselt, és megparancsolta a zászlótartóknak,
hogy fordítsák a sereget jobbra, Géza csapata felé. A szerencsétlen döntés nemcsak
saját katonái között okozott zavart, hanem
jelentősen akadályozhatta a jobb szárnyon
álló Markwartot és Szvatoplukot is a támadásban. A megzavarodott lovas tömeg láttán, a siker lehetőségét felismerve, László és
Géza egyszerre mindkét irányból megtámadta
Salamont. Az időben végrehajtott támadás
meghozta a győzelmet. Salamon ide-oda kavargó irányíthatatlan seregét aprították, végül
már csak a futásban kereshetett menedéket.
Menekült a király is. A Dunán Szigetfőnél
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részegesnek nevezve, megkérdőjelezték a figyelmeztetés hitelességét. Ezzel sikerült elaltatniuk Géza éberségét, aki tovább folytatta
a vadászatot, azonban a biztonság kedvéért
Lászlót, aki Oroszországból eredménytelenül
tért vissza, ezúttal sógorukhoz, Ottó morva
herceghez küldte segítségért.
Később az apát már annak volt fültanúja,
amikor Salamon, engedve a rábeszélésnek, a
támadás mellett döntött. Ekkor világi ruhát
öltött és személyesen figyelmeztette Gézát a
rá leselkedő veszélyre. A herceg késedelem
nélkül négy vármegye csapatával öccse után
indult Csehország irányába. A kíséretében
lévő főurak titkon tárgyalásokat folytattak a királlyal, hogy méltóságuk megtartása fejében a
kezére adják Gézát.
Salamon a befagyott Tiszán átkelve, Kemej
vidékén – a mai Nagykunságban – Karcagtól
északra találkozott Géza seregével. A krónika
szerint a király serege harminc csapatból állt,
amivel a herceg csak négy csapatot tudott szembe állítani. Ezek közül is három a csata folyamán áruló módon menekülést színlelt, bízva a
Salamonnal kötött egyezségükben. Csakhogy
a király emberei őket is levágták. Ennek ellenére Géza az egyetlen megmaradt csapatával
is vitézül harcolt harminc ellen. Ezt figyelembe
véve kétségesnek tűnik a forrásban megörökített tízszeres létszámfölény. Valószínűleg nem
volt ennyire nyomasztó túlerő a király oldalán.
Erre utal, hogy a csata kezdetén a herceg Péter nevű vitéze a sereg előtt lovagolt és párviadalra hívta ki a király vitézeit. Bár Pétert
végül Opos legyőzte, ez a momentum mégsem
egy az ellenség tömegétől megszeppent sereg
képét rajzolja elénk. Az árulás végül megtette
hatását, Géza vereséget szenvedve, csekély kíséretével elmenekült a csatatérről. Káplánját,
Györgyöt küldte öccséhez, hogy a hadakkal siessen hozzá. László ugyanis sikerrel járt Morvaországban.
Ottó morva herceg személyesen vezette
csapatait a hercegek táborába, László pedig
a nyitrai dukátus csapatait gyűjtötte egybe.
László seregei már úton voltak az ország keleti része felé, amikor Vácnál egyesültek a
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menekülő Gézával. Az erőviszonyok így ismét
kiegyenlítetté váltak, bizakodva nézhettek egy
újabb összecsapás elé. Salamon a győzelem
után nem üldöztette Gézát. Seregével átkelt
a Tiszán, és Péter fia házában szállt meg pihenőre. Úgy gondolta, hogy a kemeji síkon
döntő győzelmet aratott. Vid azonban további harcra sarkallta. Legfőbb érve a hercegek
újabb seregéről érkezett hír volt. Azzal biztatta
a királyt, hogy immár minden vitézüket elvesztve, csak holmi kaszás parasztokat gyűjthettek
egybe a hercegek, így most komoly erőfeszítés
nélkül arathat végső győzelmet felettük. A király végül hajlott a szóra, és megindította seregét Pest irányába. Mivel az ellenség pontos
helyzetét nem ismerte, ez tűnt a legcélszerűbb
megoldásnak, hiszen az itt összefutó utak és
az átkelőhely lehetőséget adtak az akár Nyitra,
Esztergom vagy Fehérvár irányába történő továbbvonulásra.
Időközben a hercegek sem tétlenkedtek. Valószínűleg jól működő felderítésük jelezte, hogy
Salamon serege megindult. Bár a váci erdők
biztonságosan elrejtették a táborozó hadaikat,
mégsem itt akarták bevárni a király seregét,
hanem eléjük menve. Cinkotától délre akarták
elállni az útjukat, ott, ahol a Rákos-patak völgyében vezető út kiér a Gödöllői-dombság halmai közül a Pesti-síkságra. Csapataikat egynapos menettel Cinkotáig vonták előre, ahol
március 12-én már felkészülve várták a király
hadait. Salamon négynapos menet után ért az
említett hely közelébe, ahol az elővédek jelentették, hogy a hercegek csapatai állnak előttük.
Azonnal megállt a sereg, és letáboroztak. Ez
a lépés kedvezőtlen helyzetet teremtett, mivel
a két sereget – a krónika szerint egy hegy, ám
valószínűbb, hogy inkább – egy dombgerinc
választotta el egymástól. Így az ellenfelek nem
láthatták egymást, már csak azért sem, mivel
Salamon a késő délutáni órákban érkezhetett
ide. A korán beköszöntő márciusi alkonyat
már csak a táborverésre adott időt, a csatát
mindkét fél másnapra várta. Másnap, március 13-án sűrű köd ülte meg a tájat. Mindkét
sereg csatarendbe állt, hogy a köd felszálltával
felkészülten léphessenek harcba. Mivel a köd
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nem oszlott el, a készenlétet még éjszaka is
fenntartották, attól tartva, hogy a szemben álló
fél a rossz látási viszonyokat kihasználva, esetleg manővereket hajt végre.
A következő nap (március 14.) tiszta idővel
virradt. Salamon már kora reggel fellovagolt a
két sereget elválasztó dombgerincre és személyesen tisztázta az ellenség helyzetét. Közben
mindkét sereg csatarendbe állt. Salamon, aki
még ekkor is tartott valamiféle cselvetéstől, a
málhát a domb oldalába állíttatta jól láthatóan, hogy a hercegek azokat őrcsapatoknak
gondolják. Másrészt ezzel fedezte a sereget a
csatarend felvétele közben, majd ütközet közben annak szárnyát és hátát. Mindkét részen
háromszor három csapat állt, négysoros vonalban. A csapatok egy-egy vármegye katonaságából állhattak, amelynek létszáma hozzávetőleg 400 fő volt. Így a 3-3 csapatból álló jobb és
bal szárny, valamint a középhad a századokat
egymás mögött felállítva, mintegy 2000 méteres arcvonalat alkotott. A seregek erőviszonyai
kiegyenlítettek voltak. Mind a király, mind a
hercegek oldalán 3500-4000 fegyveres állhatott csatasorba. A hercegek harcrendjében a
krónika szerint a bal szárnyon László állt a bihariakkal, a középhadban Géza a nyitraiakkal,
és végül a jobbszárnyon Ottó és morva katonái. Géza és László felcserélték zászlóikat,
mert számítottak rá, hogy Salamon a nem sokkal korábban legyőzött csapatra támad majd
először. A zászlócsere nem csak Salamonra,
hanem a krónikásra is zavarólag hatott, ezzel
magyarázható az általa leírt csatarend két apró
furcsasága. A zászlócsere után ugyanis Géza
hadijelvényei a bal szárnyra kerültek volna. Ez
eleve gyanakvást kelthetett volna Salamonban,
mivel a vezér helye mindig a középhadnál van.
A szárnyak feladata többek között a középhad
oldalainak fedezése. Másrészt a kemeji csatában valószínűleg a helybéli, tehát a Bihari
dukátus csapatai vettek részt. Így a harcrend a
következőképp alakulhatott: Ottó a jobbszárnyon, ami a mindenkori vendég megtisztelő
helye. László a nyitraiakkal középen Géza
herceg vezéri zászlóival, Géza pedig a bihariakkal, László jelvényeit viselve a bal szárnyon.
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Salamon oldalán a vendég német és cseh
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meghozta a győzelmet. Salamon ide-oda kavargó irányíthatatlan seregét aprították, végül
már csak a futásban kereshetett menedéket.
Menekült a király is. A Dunán Szigetfőnél
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átkelve Mosonba futott anyjához. A délelőtti
órák fényes győzelme után a hercegek serege
a nap hátralévő részében a menekülők üldözésével foglalkozott. A hálaadást követően a
csatateret bejáró hercegek megvonhatták a
testvérháború mérlegét. László keserű könnyeket hullatott az értelmetlenül elesett vitézek fölött. A harcban nemcsak az idegenek, hanem a
magyar vitézek színe-java ott veszett. A hercegi birtokra áhítozó Vid ispán és a békeszerető

Szent László az Anjou
Legendáriumban (Bibliotheca
Apostolica Vaticana, Róma):
Szent László bevonul Székes‑
fehérvárra (1), Úgy ítéli
meg, hogy a kormányzás
nem megtiszteltetés, hanem
terhes szolgálat, s csak sokára
koronáztatja meg magát (2),
Gazdag adományokkal segíti az
általaalapított püspökségeket (3),
Hadserege egy alkalommal kietlen
vidéken jár, nincs mit enniük.
A király könyörgésére szarvasok
és bölények sokasága lepi el az
erdőt (4)
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Ernyei holtan maradt a csatatéren, míg a két
idegen vezér, Markwart és Szvatopluk sebesülten fogságba estek. Ottó gazdag ajándékokkal vonult haza seregével. A vesztes Salamon
a már korábban megerősített Mosonba és
Pozsonyba húzódott. A hercegek Fehérvárra
vonultak seregükkel. A nyugati határon fekvő
várak, Kapuvár, Babót, Fehérvár őrségét megerősítették, és nem sokkal később Géza herceg
a magyarok unszolására elfogadta a koronát.
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Szent László

,,Amikor a magyarok meghallották – olvassuk a
Gesta-írónál –, hogy Magnus (Géza) király meghalt, egész sokaságuk öccséhez, Lászlóhoz gyűlt,
és egy értelemmel, közös szóval és egyetértő akarattal őt választották az ország kormányzására,
vagyis helyesebben buzgó és állhatatos kéréssel

rákényszerítették. Mindnyájan tudták ugyanis, hogy föl van ruházva a tökéletes virtusokkal,
hite szerint katolikus, kiváltképpen kegyes, bőkezű adakozó, szeretettel teljes. Úgy ragyogott föl,
mint köd közepette a hajnali csillag, amely elűzi a
homályt; és miképpen a telihold világol a maga nap-

Szent László az Anjou
Legendáriumban (Bibliotheca
Apostolica Vaticana, Róma):
A franciák és a németek őt
szemlélik ki vezetőjüknek,
amikor a Szentföldre
igyekeznek. Magyarországot
háború fenyegeti, de László
megegyezik a támadó cseh
királlyal (1), A hadjáratból
hazatérve meghal. az egész
ország siratja (2), Testét kérése
szerint Nagyváradra viszik.
A tetemét szállító kocsi
magától megindul Nagyvárad
felé (3), Váradon körmenetet
tartanak a tiszteletére (4)
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Szent László a kerlési
csatában. Falifestmény
a karaszkói (Felvidék)
evangélikus templomban

jaiban, vagy amiképpen a nap ragyog: fény lett
népének közepette.”
Valóban az isteni gondviselés különös intézkedését kell látnunk abban, hogy őt, Lászlót adta
a magyar nemzetnek az első szent király halálát
követő négy évtizedes viszály után. Uralkodása
sorsdöntő volt népe történelmében. Kiváló uralkodói képességével, vitézségével és életszentségével
kivezette a magyarságot a belső veszedelmek örvényéből, és megmentette a külső ellenségek halált és
pusztulást hozó támadásaitól.
A belső viszály és egyenetlenség hozta magával,
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hogy nem magyar földön, hanem Lengyelországban látta meg a napvilágot. Születésének éve a
körülményeket egybevetve 1046-ra tehető. Atyja I.
(Bajnok) Béla magyar király (1060–1063) volt,
anyja Richéza, II. Mici-szláv lengyel király leánya, nőágon II. Ottó császár dédunokája. Szinte
az összes szomszédos uralkodóházzal rokonságba
került, beleszámítva a két leghatalmasabbat: a görög és német császári dinasztiát is. Salamon király
(1063–1074), László unokatestvére ugyanis Judit
német császárleányt kapta feleségül. László egész
életét sok küzdelem és megpróbáltatás jellemzi.
Vallásos lelkületét anyjától, a vitézséget atyjától
örökölte, aki mielőtt a lengyel királyleányt megkapta, párviadalban legyőzte az egyik pomerán vezért.
László még jóformán fel sem serdült, máris viszontagságos időket kellett átélnie: a testvérharcot
András király és apja, Béla herceg, majd az évekig
húzódó viszályt Salamon király és Géza bátyja
között. Így korán megedződött az élet iskolájában,
s korán előkészült sok harcot magában rejtő uralkodói éveire. Az ő feladata lett ugyanis az ország
,,megállapítása”, mint Hóman Bálint megjegyzi,
vagyis a belső rend megszilárdítása és a külső határok biztosítása.
Az ország védelmében még mint fiatal herceg
ismételten kitüntette magát. Talán 22 éves lehetett, amikor az úzok (fekete kunok) betörtek az
ország keleti részébe Salamon uralkodása idejében
(1068). A Kerlés melletti ütközetben döntő szerepet játszott a győzelem kivívásában. Ő volt a csata
főhőse, különösen azáltal, hogy az egyik menekülő
kun vezért, aki egy magyar leányt vitt magával, üldözőbe vette, legyőzte, és a leányt kiszabadította,
jóllehet előzőleg már súlyos sebet kapott a csatában. E hőstette valóságos legendával fonta körül
alakját, s a következő századokban számtalan
magyar templom falán megfestették. Ugyancsak
döntő szerepet játszott, mint vitéz katona a Salamon király és Géza bátyja közötti testvérharcban:
a mogyoródi csatában (1074) bátyját győzelemre
segítette, s uralmát biztosította.
1077-et írtak, amikor Lászlónak a nép akaratából, jóllehet Salamon még életben volt, át kellett
vennie az ország kormányzását. Lelkületére jellemző, hogy nem koronáztatta meg magát, ,,mert
csak békességet kívánt – mint a krónikás írja –,
hogy visszaadhassa Salamonnak az országot, és
magának a hercegséget tartsa meg”. Erre azonban
nem került sor, mert az egész ország népe egy emberként állt mögötte. ,,Hírneves és fönséges volt”,
mivel ,,Magyarországot meggyarapította.” Nevé-
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hez fűződik Horvátország és Szlavónia meghódítása. De erre nézve is megjegyzi a krónikás: ,,Ezt
a király nem kapzsiságból cselekedte, hanem azért,
mert a királyi törvény szerint őt illette az örökség”,
lévén a megözvegyült királyné a magyar király testvére.
László idejében különösen a Délkeleti-Kárpátokon túl lakó kunok jelentettek állandó veszélyt a
magyar népre. Először 1085-ben Kutesk fejedelem
indított támadást Salamon bíztatására, aki nem tudott belenyugodni országa elvesztésébe. Hatalmas
sereggel tört be, de László rájuk rontott, s a kunok
úgy menekültek, ,,mint tépett tollú vadkacsák a keselyűk csőrétől’’. Sokkal nagyobb veszélyt jelentett
az 1091. évi betörés, mert a király akkor éppen
Horvátországban tartózkodott. Az ellenség végigpusztította az ország keleti részét, rengeteg rabot
és zsákmányt hurcolva magával. Hallván az ország
veszedelmét, László sietett vissza népe védelmére.
Még idejében sikerült a kunokat utolérnie. Egy
ember kivételével az egész sereget megsemmisítette
vagy fogságba ejtette. Ekkor történt, hogy a csata
hevében egyszer csak fölkiáltott: „Atyámfiai! Ne
öljük meg ezeket az embereket, hanem csak ejtsük
foglyul őket; hadd éljenek, ha megtérnek!’’
A többi hadjáratban, Oroszországban, Lengyelországban vagy a nyugati végeken, mindig
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arra törekedett, hogy azt a részt támogassa, ahol az
igazságot vélte. VII. Gergely és IV. Henrik küzdelmében a pápa oldalán állt. A sok háborúság, amit
kényszerűségből kellett vállalnia, váltotta ki belőle
a montecassinói apáthoz 1091-ben írt levelében a
következő vallomást: „Bűnös ember vagyok, mivel
nincs lehetőség a földi hatalomban sáfárkodni igen
súlyos bűnök nélkül”.
Az úz, kun és besenyő betörések tapasztalatai
arra bírták Lászlót, hogy a végeket megerősítse.
Az elnéptelenedett területekre új telepeseket hozott, kiépítette e keleti részeken a közigazgatási
szervezetet, ily módon politikai egységgé formálva a későbbi Magyarországot. Ezt a munkát az
északnyugati részeken is ő kezdte meg, de Kálmán
király fejezte be. Ők ketten építették ki a 72 vármegyéből álló vármegyei rendszert.
A politikai szervezés munkájával párhuzamosan
haladt az egyházi élet megújítása, intézményeinek
újjászervezése, továbbfejlesztése. A meglévő székesegyházakat, káptalanokat és kolostorokat nagy
birtokokkal gazdagította, a megkezdett templomépítéseket befejezte, új egyházak és kolostorok
egész sorát alapította. Szentjobban, a Tolna megyei Bátán és a nyitrai Koloson bencés kolostorokat létesített. Somogyvárott francia bencéseknek
építtetett monostort; ide még száz év múlva is csak
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jaiban, vagy amiképpen a nap ragyog: fény lett
népének közepette.”
Valóban az isteni gondviselés különös intézkedését kell látnunk abban, hogy őt, Lászlót adta
a magyar nemzetnek az első szent király halálát
követő négy évtizedes viszály után. Uralkodása
sorsdöntő volt népe történelmében. Kiváló uralkodói képességével, vitézségével és életszentségével
kivezette a magyarságot a belső veszedelmek örvényéből, és megmentette a külső ellenségek halált és
pusztulást hozó támadásaitól.
A belső viszály és egyenetlenség hozta magával,
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hogy nem magyar földön, hanem Lengyelországban látta meg a napvilágot. Születésének éve a
körülményeket egybevetve 1046-ra tehető. Atyja I.
(Bajnok) Béla magyar király (1060–1063) volt,
anyja Richéza, II. Mici-szláv lengyel király leánya, nőágon II. Ottó császár dédunokája. Szinte
az összes szomszédos uralkodóházzal rokonságba
került, beleszámítva a két leghatalmasabbat: a görög és német császári dinasztiát is. Salamon király
(1063–1074), László unokatestvére ugyanis Judit
német császárleányt kapta feleségül. László egész
életét sok küzdelem és megpróbáltatás jellemzi.
Vallásos lelkületét anyjától, a vitézséget atyjától
örökölte, aki mielőtt a lengyel királyleányt megkapta, párviadalban legyőzte az egyik pomerán vezért.
László még jóformán fel sem serdült, máris viszontagságos időket kellett átélnie: a testvérharcot
András király és apja, Béla herceg, majd az évekig
húzódó viszályt Salamon király és Géza bátyja
között. Így korán megedződött az élet iskolájában,
s korán előkészült sok harcot magában rejtő uralkodói éveire. Az ő feladata lett ugyanis az ország
,,megállapítása”, mint Hóman Bálint megjegyzi,
vagyis a belső rend megszilárdítása és a külső határok biztosítása.
Az ország védelmében még mint fiatal herceg
ismételten kitüntette magát. Talán 22 éves lehetett, amikor az úzok (fekete kunok) betörtek az
ország keleti részébe Salamon uralkodása idejében
(1068). A Kerlés melletti ütközetben döntő szerepet játszott a győzelem kivívásában. Ő volt a csata
főhőse, különösen azáltal, hogy az egyik menekülő
kun vezért, aki egy magyar leányt vitt magával, üldözőbe vette, legyőzte, és a leányt kiszabadította,
jóllehet előzőleg már súlyos sebet kapott a csatában. E hőstette valóságos legendával fonta körül
alakját, s a következő századokban számtalan
magyar templom falán megfestették. Ugyancsak
döntő szerepet játszott, mint vitéz katona a Salamon király és Géza bátyja közötti testvérharcban:
a mogyoródi csatában (1074) bátyját győzelemre
segítette, s uralmát biztosította.
1077-et írtak, amikor Lászlónak a nép akaratából, jóllehet Salamon még életben volt, át kellett
vennie az ország kormányzását. Lelkületére jellemző, hogy nem koronáztatta meg magát, ,,mert
csak békességet kívánt – mint a krónikás írja –,
hogy visszaadhassa Salamonnak az országot, és
magának a hercegséget tartsa meg”. Erre azonban
nem került sor, mert az egész ország népe egy emberként állt mögötte. ,,Hírneves és fönséges volt”,
mivel ,,Magyarországot meggyarapította.” Nevé-
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hez fűződik Horvátország és Szlavónia meghódítása. De erre nézve is megjegyzi a krónikás: ,,Ezt
a király nem kapzsiságból cselekedte, hanem azért,
mert a királyi törvény szerint őt illette az örökség”,
lévén a megözvegyült királyné a magyar király testvére.
László idejében különösen a Délkeleti-Kárpátokon túl lakó kunok jelentettek állandó veszélyt a
magyar népre. Először 1085-ben Kutesk fejedelem
indított támadást Salamon bíztatására, aki nem tudott belenyugodni országa elvesztésébe. Hatalmas
sereggel tört be, de László rájuk rontott, s a kunok
úgy menekültek, ,,mint tépett tollú vadkacsák a keselyűk csőrétől’’. Sokkal nagyobb veszélyt jelentett
az 1091. évi betörés, mert a király akkor éppen
Horvátországban tartózkodott. Az ellenség végigpusztította az ország keleti részét, rengeteg rabot
és zsákmányt hurcolva magával. Hallván az ország
veszedelmét, László sietett vissza népe védelmére.
Még idejében sikerült a kunokat utolérnie. Egy
ember kivételével az egész sereget megsemmisítette
vagy fogságba ejtette. Ekkor történt, hogy a csata
hevében egyszer csak fölkiáltott: „Atyámfiai! Ne
öljük meg ezeket az embereket, hanem csak ejtsük
foglyul őket; hadd éljenek, ha megtérnek!’’
A többi hadjáratban, Oroszországban, Lengyelországban vagy a nyugati végeken, mindig
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arra törekedett, hogy azt a részt támogassa, ahol az
igazságot vélte. VII. Gergely és IV. Henrik küzdelmében a pápa oldalán állt. A sok háborúság, amit
kényszerűségből kellett vállalnia, váltotta ki belőle
a montecassinói apáthoz 1091-ben írt levelében a
következő vallomást: „Bűnös ember vagyok, mivel
nincs lehetőség a földi hatalomban sáfárkodni igen
súlyos bűnök nélkül”.
Az úz, kun és besenyő betörések tapasztalatai
arra bírták Lászlót, hogy a végeket megerősítse.
Az elnéptelenedett területekre új telepeseket hozott, kiépítette e keleti részeken a közigazgatási
szervezetet, ily módon politikai egységgé formálva a későbbi Magyarországot. Ezt a munkát az
északnyugati részeken is ő kezdte meg, de Kálmán
király fejezte be. Ők ketten építették ki a 72 vármegyéből álló vármegyei rendszert.
A politikai szervezés munkájával párhuzamosan
haladt az egyházi élet megújítása, intézményeinek
újjászervezése, továbbfejlesztése. A meglévő székesegyházakat, káptalanokat és kolostorokat nagy
birtokokkal gazdagította, a megkezdett templomépítéseket befejezte, új egyházak és kolostorok
egész sorát alapította. Szentjobban, a Tolna megyei Bátán és a nyitrai Koloson bencés kolostorokat létesített. Somogyvárott francia bencéseknek
építtetett monostort; ide még száz év múlva is csak
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francia szerzeteseket vettek föl. Ugyanilyen bőkezűséggel gondoskodott a püspökségekről is. A váci
székesegyház építését befejeztette. Újakat épített
Váradon („Templomot rakatál szíz Máriának,
Kiben most nyugoszol menden tisztességvel’’) és
Gyulafehérvárott. A kalocsai érseki egyházmegyét
átszervezte, Bácsra helyezte át a székhelyét, ahol
1091-ben új püspökséget alapított Szent István
tiszteletére, de a kalocsai érseknek rendelte alá.
Igen fontos szerepet töltött be uralkodásában
az igazságszolgáltatás újjárendezése. Az évtizedes
testvérharcban és az egyéb belső küzdelmekben
erősen megrendült a törvények kötelező ereje. Különösen elhatalmasodott a tolvajlás, és meglazultak
az erkölcsi életet szabályozó törvények. Ezt nem
tűrhette az a László, akiről a krónikás ilyen jellemzést ad: ,,Minden ítéletében Isten félelmét tartotta
szeme előtt.” Ezért uralkodása második évében,
1078-ban Pannonhalmán a papság és előkelők jelenlétében szigorú törvényeket hoztak a megrendült
vagyonbiztonság megerősítésére. Nem kímélték az
előkelő és gazdag embereket sem. Aki egy tyúk értékénél többet lopott vagy elorzott, fölakasztották.
Az emberölést sem torolták meg ilyen szigorúan.
Az 1085 táján hozott újabb törvénykönyvből az
tűnik ki, hogy a szigorú rendszabályok hatásosak
voltak, s egyiket-másikat enyhíteni lehetett.
A kor szelleme, másrészt László nagy tekintélye
és egyházias gondolkodása hozta magával, hogy
az egyháziak életviszonyainak szabályozásába is
belenyúlt. Az 1092-ben Szabolcsba összehívott
zsinaton intézkedtek a papok házassága ügyében,
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tilalmazták az egyházi javak elidegenítését, s rendezték az ünnepek és böjtök megtartását. Ugyanez
a zsinat büntetéssel sújtja a pogány szokásoknak
hódolókat, és szabályokat léptet életbe az erkölcsi
élet védelmére, mind a házasságon belül, mind
azon kívül.
Közismert volt László vendégszeretete. Nem
egy királyi vagy fejedelmi sarj talált nála menedékre. Udvarában neveltette fivére, Géza két fiát,
Kálmánt és Álmost, valamint András király Dávid
nevű fiát, s egy ideig Salamont is udvarában tartotta, mindennel ellátva őt rangjához mérten, amíg
csak önként el nem távozott az országból.
A magyar nemzet és az egyház szolgálata nyilvánult meg abban is, amikor István Imre és Gellért ereklyéit 1083-ban fölemeltette, az egyházi és
világi nagyok, valamint hatalmas néptömeg jelenlétében. Ezzel a magyar népnek a saját nemzetéből adott szent példaképeket.
,,Szinte állandóan a tenyerén hordja, kardja
élén hordja az életét: minden pillanatban kész
odadobni azt Egyháznak, hazának, egyeseknek
– mindennek és mindenkinek, akikben, amiben
azt a két szentséget látja testet ölteni, amelyért
élt: a magyar ügyet és az Isten ügyét’’ – írja róla
Sík Sándor. Egész élete, eljárásai, intézkedései a
szentség jegyét viselik magukon. Már a krónikás
is úgy jellemzi, mint aki ,,mindenkor rugalmas
volt és szelíd’’. Vigasztalta a bajtól sújtottakat,
fölemelte az elnyomottakat, az árvák kegyes atyja
volt. Az ország minden lakosa csak kegyes király
néven emlegette. ,,Egyik legszebb jellemvonása a
megbocsátás volt’’. Salamont nem büntette meg
a kor szokása szerint, csak fogságra vetette egy
időre, s ,,ő maga folyvást imádkozott Salamonért,
hogy térjen meg Isten törvényéhez.’’ ,,Testedben
tiszta, lelkedben fényes, szívedben bátor, miként
vad oroszlán.’’ Amikor tehette, szeretett félrevonulni és imádkozni. Imáinak hatásossága nyilvánul meg az alakját körülfonó legendákban is:
az üldöző ellenség előtt a szikla meghasad, éhező katonái táplálására szarvascsordák jelennek
meg, imájára víz fakad a sziklából, az ellenség
elé dobott pénzei kővé változnak... Ugyanígy lesz
,,Szent László füve” gyógyír a betegség ellen.
Nem csoda, hogy híre a határon túl is elterjedt,
benne látták a kor egyik legszebb lovageszményét,
s kiszemelték a keresztes hadak vezérének. Erre
azonban nem kerülhetett sor, mert 1095. július
29-én az örökkévalóságba költözött. Egy ideig a
somogyvári monostorban nyugodott „boldog teste”
(Arany János), később Váradon helyezték végső
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nyugalomra.
Kultusza halála után hamarosan kifejlődött.
Tulajdonképpen maga a nép avatta szentté, mielőtt az egyház hivatalosan megtette volna. Seregestől keresték föl sírját, nemcsak a gyógyulást, vigasztalást óhajtók, hanem a vitában álló peres felek is.
A csodás gyógyulások híre gyorsan terjedt. A
szent király ereklyéibe vetett bizalom egyre növekedett; szokássá vált, hogy itt döntsenek el nagy
fontosságú pereket, és László oltára előtt tegyenek
esküt. Itt tartották az 1134. évi nemzeti zsinatot, s
itt döntötték el egy alkalommal a zágrábi püspök
perét is. Ezek után az egyház hivatalos lépése sem
váratott soká magára. III. Béla király sürgetésére III. Celesztin pápa 1192-ben László királyt a
szentek sorába iktatta.
A szent lovagkirály hatása népe körében az idők folyamán csak növekedett, egyesek szerint még Szent Istvánét is felülmúlta.
A nagyváradi székesegyház előtt állították föl híres lovasszobrát, a Kolozsvári-testvérek alkotását,
amely – az ének szerint – ,,fénylik, mint a nap,
ragyog, mint az arany: Nem elégszik senki tereád
nézni.’’ Állítólag ennek mása a győri székesegyház
hermája, amely fenséget, erőt, s egyúttal nyájasságot is sugároz; ez volna a szent király igazi arca.
A mindig győzelmes ,,Bátor László” lett a katonák védőszentje, nevének oltalma alatt vonultak a
csatába, s ez volt a csatakiáltásuk: ,,Szent László,
segíts!” 1684-ben, a törökök elleni fölszabadító háború idején egy külföldi fültanú elbeszélése
nyomán följegyezték, hogy a katonák a tábortűznél
,,fél óráig zenéltek és magyar víg dalokat mondottak Szent László tiszteletére, kinek épp aznap ünnepe volt’’, tehát tisztelete még akkor is elevenen
élt!
Vajon miben volt a varázsereje? Talán Pro-
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hászka Ottokár fogalmazta meg legkifejezőbben:
,,A magyar eszmény Lászlóban lett kereszténnyé
és szentté... A kereszténység ezentúl már nemzeti
életté, a keresztény király a nemzet hősévé lett.”

Szent László alkarcsontereklyéje a ferencesek
patikamúzeumában,
Dubrovnikban
(Fotó: Gyulai Bence)
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francia szerzeteseket vettek föl. Ugyanilyen bőkezűséggel gondoskodott a püspökségekről is. A váci
székesegyház építését befejeztette. Újakat épített
Váradon („Templomot rakatál szíz Máriának,
Kiben most nyugoszol menden tisztességvel’’) és
Gyulafehérvárott. A kalocsai érseki egyházmegyét
átszervezte, Bácsra helyezte át a székhelyét, ahol
1091-ben új püspökséget alapított Szent István
tiszteletére, de a kalocsai érseknek rendelte alá.
Igen fontos szerepet töltött be uralkodásában
az igazságszolgáltatás újjárendezése. Az évtizedes
testvérharcban és az egyéb belső küzdelmekben
erősen megrendült a törvények kötelező ereje. Különösen elhatalmasodott a tolvajlás, és meglazultak
az erkölcsi életet szabályozó törvények. Ezt nem
tűrhette az a László, akiről a krónikás ilyen jellemzést ad: ,,Minden ítéletében Isten félelmét tartotta
szeme előtt.” Ezért uralkodása második évében,
1078-ban Pannonhalmán a papság és előkelők jelenlétében szigorú törvényeket hoztak a megrendült
vagyonbiztonság megerősítésére. Nem kímélték az
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tilalmazták az egyházi javak elidegenítését, s rendezték az ünnepek és böjtök megtartását. Ugyanez
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a kor szokása szerint, csak fogságra vetette egy
időre, s ,,ő maga folyvást imádkozott Salamonért,
hogy térjen meg Isten törvényéhez.’’ ,,Testedben
tiszta, lelkedben fényes, szívedben bátor, miként
vad oroszlán.’’ Amikor tehette, szeretett félrevonulni és imádkozni. Imáinak hatásossága nyilvánul meg az alakját körülfonó legendákban is:
az üldöző ellenség előtt a szikla meghasad, éhező katonái táplálására szarvascsordák jelennek
meg, imájára víz fakad a sziklából, az ellenség
elé dobott pénzei kővé változnak... Ugyanígy lesz
,,Szent László füve” gyógyír a betegség ellen.
Nem csoda, hogy híre a határon túl is elterjedt,
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somogyvári monostorban nyugodott „boldog teste”
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nyugalomra.
Kultusza halála után hamarosan kifejlődött.
Tulajdonképpen maga a nép avatta szentté, mielőtt az egyház hivatalosan megtette volna. Seregestől keresték föl sírját, nemcsak a gyógyulást, vigasztalást óhajtók, hanem a vitában álló peres felek is.
A csodás gyógyulások híre gyorsan terjedt. A
szent király ereklyéibe vetett bizalom egyre növekedett; szokássá vált, hogy itt döntsenek el nagy
fontosságú pereket, és László oltára előtt tegyenek
esküt. Itt tartották az 1134. évi nemzeti zsinatot, s
itt döntötték el egy alkalommal a zágrábi püspök
perét is. Ezek után az egyház hivatalos lépése sem
váratott soká magára. III. Béla király sürgetésére III. Celesztin pápa 1192-ben László királyt a
szentek sorába iktatta.
A szent lovagkirály hatása népe körében az idők folyamán csak növekedett, egyesek szerint még Szent Istvánét is felülmúlta.
A nagyváradi székesegyház előtt állították föl híres lovasszobrát, a Kolozsvári-testvérek alkotását,
amely – az ének szerint – ,,fénylik, mint a nap,
ragyog, mint az arany: Nem elégszik senki tereád
nézni.’’ Állítólag ennek mása a győri székesegyház
hermája, amely fenséget, erőt, s egyúttal nyájasságot is sugároz; ez volna a szent király igazi arca.
A mindig győzelmes ,,Bátor László” lett a katonák védőszentje, nevének oltalma alatt vonultak a
csatába, s ez volt a csatakiáltásuk: ,,Szent László,
segíts!” 1684-ben, a törökök elleni fölszabadító háború idején egy külföldi fültanú elbeszélése
nyomán följegyezték, hogy a katonák a tábortűznél
,,fél óráig zenéltek és magyar víg dalokat mondottak Szent László tiszteletére, kinek épp aznap ünnepe volt’’, tehát tisztelete még akkor is elevenen
élt!
Vajon miben volt a varázsereje? Talán Pro-
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hászka Ottokár fogalmazta meg legkifejezőbben:
,,A magyar eszmény Lászlóban lett kereszténnyé
és szentté... A kereszténység ezentúl már nemzeti
életté, a keresztény király a nemzet hősévé lett.”

Szent László alkarcsontereklyéje a ferencesek
patikamúzeumában,
Dubrovnikban
(Fotó: Gyulai Bence)
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A przemyśli kudarc

A

Könyves Kálmán idealizált
ábrázolása
a Nádasdy Mausoleum
című könyvben

fiatalon, 1077-ben elhunyt I. Gézát
öccse követte a trónon, ami megfelelt a
szeniorátus elvének.
I. László könyörtelenül lépett fel mindazokkal szemben, akik a királyság új rendjét veszélyeztették. Minden törekvése arra összpontosult, hogy a Szent István által megalapozott berendezkedést megszilárdítsa. Uralkodása során
az ország területe jelentősen gyarapodott, amikor 1091-ben a horvát királyi ház kihalása után
annektálta annak területét. Ezzel egy időben az
ország keleti részét súlyos kun betörés pusztította, akiket csak kemény harcok árán sikerült
kiszorítani. Az okokat vizsgálva, Szent László
tudomására jutott, hogy Vaszilkó, tyerebovli
fejedelem biztatta a nomádokat
támadásra. 1092-ben Oroszországba vezette hadait és
meghódolásra kényszerítette az
ármánykodó fejedelmet. Elődje
egykori ellenfelével I. (Könyves) Kálmán is szembekerült
1099-ben, amikor Szvjatopolk
kijevi nagyfejedelem hívta segítségül a lázadó vlagyimiri David,
przemyśli Volodár és tyerebovli
Vaszilkó részfejedelmek ellen.
Kálmán király Koppány és Lőrincz püspök társaságában vonult hadba, kis létszámú, főleg
nehézlovasokból álló sereggel.
Első útjuk Przemyśl alá vezetett, ahol letáboroztak és körülvették Volodár várát. Ide menekült David felesége, Lanka, aki
Kálmán elé járult, hogy megengesztelje, lábához borult és
kérte, ne veszejtse el nemzetét.
Davidnak időközben sikerült
szövetséget kötnie a kunokkal,
mégpedig Bonjakkal, az egyik

leghíresebb kun vezérrel, aki három évvel korábban felgyújtotta a kijevi fejedelmi székhely
külvárosait és majdnem elfoglalta a várat is.
Néhány nap múlva az orosz–kun sereg
Przemyślhez érkezett és a magyarok közelében
letáborozott. Éjfélkor a kun vezér kiment a táborból a pusztaságba és farkas módra vonyítani kezdett, mire egy farkas válaszolt neki, majd
egy egész falka kezdett üvölteni. Bonjak ezt
jó jelnek tekintette és megnyugtatta Davidot,
hogy másnap legyőzik a magyarokat. A vlagyimiri fejedelem teljesen a kun vezérre bízta
magát. Az nomád szokás szerint rendezte el a
hadat. David fejszéseit egy csapatba állította,
mindkét oldalra kun lovasokat rendelt. Egyik
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alvezérét, Altunt előre küldte egy csapat lovassal martaléknak. A magyar sereg a tábor előtt
a csapatok között keskeny hézagot hagyva,
szinte egy tömbben állt fel. Altun apa lovasai
megtámadták az első csapatot, majd menekülést színlelve maguk után csalták őket. Az üldözésbe a sereg többi része is bekapcsolódott.
A martalék a fősereg felé vezette a magyarokat. Mikor David fejszései elé értek, Altun
apa visszafordította lovasait, Bonjak hátulról,
David pedig oldalról támadta meg Kálmán
harcosait. Az üldözés közben felbomlott a magyar csatarend, a lovasok irányíthatatlan, zavaros tömeget alkottak, melyet Bonjak kunjai
gyűrűbe szorítottak. Kitört a pánik és mindenki inkább a menekülés útját kereste, mintsem
a küzdelmet. Kálmánt „Magyarország nemesei körülfogták, testükkel védték és kivezették
a veszedelemből.” A magyar sereg rendkívül
nagy veszteségeket szenvedett. Sokan a folyókba vesztek, holtan maradt a csatatéren a
két püspök és Eszény ispán is. Gyula ispán
hazaért ugyan, de otthon belehalt sebeibe.
A menekülőket a kunok két napig üldözték,
sok foglyot ejtettek és zsákmányuk lett az egész
királyi tábor. A kalandozások idején sikerrel
alkalmazott nomád taktika ebben a csatában a

kunoknak hozott győzelmet.
Kálmán idején kezdődött Magyarország
négy évszázados küzdelme a velencei köztársasággal Dalmácia birtoklásáért. Kálmán
1105-ben vonult be Dalmáciába, rövid ostrom
után kapitulációra bírta Zárát, mire a többi
város harc nélkül elismerte uralkodójának.
A hódítások eredményeképp Kálmán és utódai ezentúl nemcsak Magyarország, hanem
Dalmácia és Horvátország királyainak is címezték magukat, tekintet nélkül arra, hogy a
városokkal ők, Velence vagy más rendelkezett.
Kálmán uralkodásának utolsó évtizedét az öccsével, Álmossal folyó viszály keserítette meg. Álmos nem szívesen érte be a
dukátussal, mindenáron király akart lenni,
és 1105-től kezdve lengyel, majd német segítséggel újra meg újra fellázadt bátyja ellen.
Kálmán elvesztette a türelmét és megvakíttatta a kisfiával, Bélával együtt, akit „anyja
öléből ragadtak el”. Álmos bukásával megszűnt a dukátus intézménye. Az anyaországot többé nem osztották fel a régi módon, az
ifjabb családtagokra ezentúl többnyire Horvátország és Dalmácia, később néha Erdély
kormányzását bízták.

Csata a Lajtánál

K

álmánt fia, II. István követte a trónon,
aki szinte minden évben hadakozott valamelyik szomszédjával, mégis alig lehet a sok
esemény között emlékezeteset találni. Dalmácia mindjárt az elején elveszett és az ő életében
nem is sikerült visszaszerezni. Orosz hadjáratát
1123-ban a csapatokat vezető főurak sokallot-

ták meg és kénytelen volt hazatérni, mert azzal fenyegették, hogy különben másik királyt
választanak. 1127-ben Bizáncot támadta meg
és kapcsolatba lépett a Bizánc ellen lázadó
szerbekkel. Halála után trónját II. (Vak) Béla
foglalta el, aki helyett valójában a szerb Ilona
királyné uralkodott, akinek első teendője volt,
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hogy férje sorsát megtorolja. Aradra országos
gyűlést hivatott össze, ahol a vélt bűnösök közül
68 előkelőt meglincselt a tömeg. Az ellenzék
megmaradt tagjai ekkor Kálmán állítólagos fiát,
az orosz Boriszt hívták meg a trónra, aki 1132ben lengyel segédcsapatokkal próbált visszatérni, de Béla a Sajó mellett legyőzte. A vereség
azonban nem vette el a kedvét és II. Béla halála
után a német király, az osztrák őrgróf és a cseh
fejedelem személyében keresett és talált új támogatókat. Zsoldosokat toborzott és 1146 tavaszán elfoglalta a pozsonyi várat, de nem örülhetett sokáig a sikernek, mivel II. Béla örököse,
II. Géza király hamarosan seregeivel ostrom alá
fogta az erősséget. A német zsoldosokból hiányzott a harci kedv, ezért hamarosan sikerült
egyezségre jutniuk a királlyal, és 3000 márkáért
harc nélkül elvonultak.
Az ifjú uralkodó – aki ekkor 16-17 éves lehetett – úgy érezte, nem hagyhatja megtorlatlanul ezt a sérelmet. Tudta, hogy az események
hátterében az osztrák őrgróf áll, ezért követeivel szabályos hadüzenetet küldött neki. Henrik herceg – aki kedvelt szavajárása (Jach so
mir Gott – Isten ucscse!) miatt a „jasomirgott”
melléknevet viselte – elfogadta a kihívást és
megkezdte seregeinek egybegyűjtését.
1146. szeptember 10-re, a II. Géza és
– nagybátyja – Belos bán (Béla herceg) által vezetett sereg a Lajtához vonult. A német előőrsök a folyó túlsó partjáról szemmel
tartották a magyarok hadmozdulatait, de a
magyar felderítők sem tétlenkedtek. Megkeresték Henrik táborát, egyikük – nevezetesen Guncel, aki jól értett németül – bement
a németek közé és kihallgatta a beszédjüket.
A király tőle tudta meg, hogy még nem érkezett
meg az összes lovag, akit Henrik hadba hívott.
Úgy döntött, kihasználja az alkalmat és megtámadja a még gyüleke-zőben lévő ellenséget.
Szeptember 11-én a sereg csatarendbe állt és
megindult a németek felé. A szárazság miatt
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sekély vizű Lajta nem jelentett akadályt, a sereg előtt mely kora délelőtt idegen földre lépett.
A csatarend előtt legyezőszerűen szétbontakozva besenyő és székely lovasok portyáztak a
vidéken, elkergették a németek előőrseit és felgyújtották a folyóparti falvakat.
Henriknek hamar jelentették, hogy valami
történik a magyar oldalon. Felsorakoztatta seregét, de hiába küldött felderítőket, azok hírek
nélkül tértek vissza. Végül a fellobbanó tüzek
füstjét látva arra következtettek, hogy a magyarok felgyújtották táborukat és visszavonulnak.
A csatarend-ben álló németek között futótűzként terjedt a menekülő ellenség híre, türelmetlenül tekintgettek a herceg felé, várták parancsait. Henriket nem kellett bíztatni, késlekedés nélkül jelt adott és a sereg egy tömegben
indult el a magyar tábor felé. Henrik csapata
az élen vágtatott, de egyre többen maradtak
el. Hamarosan besenyők és székelyek csapatai bukkantak fel. De a németek lendületes
rohama szinte elsöpörte őket. Azok persze
nem is nagyon próbálkoztak a lovagok feltartóztatásával, sokkal inkább azzal törődtek,
hogy Belos bán csatasora felé csalják őket.
A magyar vitézek harcra készen várták a németeket, mégis megingatta a hadsorokat a nehézlovasság rohamának hulláma. Belos ura
maradt a helyzetnek. A felzárkózó németeket
oldalba fogták, azonban Henrik csapata kemény kézitusában verekedte magát keresztül
a magyar hadsorokon. Hiába volt pillanatnyi
sikerük, mivel az addig nyugodtan várakozó
királyi dandár is bekapcsolódott a harcba.
A pihent tartalék eldöntötte a küzdelmet.
A németek felhagytak a küzdelemmel és futásban kerestek menedéket. A magyarok a
Fischáig üldözték őket. Henrik herceg kemény harcban tudott csak kitörni a tömegből
és nem kis részben a hatalmas pornak köszönhette, hogy el tudott menekülni üldözői
elől.
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A zimonyi csata

M

anuel bizánci császár elérkezettnek
látta az időt Magyarország déli területeinek meghódítására II. Géza halála után.
A Szerémségért folytatott harc kulcsa Zimony volt, mely többször gazdát cserélt. 1166
végén vagy 1167 elején a Dalmáciában portyázó magyar csapat foglyul ejtette a terület bizánci helytartóját, erre Manuel háborút helyezett
kilátásba, ha nem engedik szabadon főemberét. A fegyveres összecsapásokat a magyarok
kezdték, amikor 1167 tavaszán behatoltak
az éppen bizánci kézen lévő Szerémségbe.
A bizánci hadakat Szardikében gyűjtötték
össze és Andronikosz Kontosztephanosz vezetésével Zimonyhoz indították. A magyar
hadak szintén ide vonultak Dénes ispán parancsnoksága alatt.
A bizánci vezér egy magyar hadifogolytól
értesült, hogy a szemben álló sereg 15 ezer
főből áll, melynek 37 vezére van, de a fővezér
maga Dénes ispán. Valószínűleg a vármegyei
csapatok közel 400 fős csapataira utal a fenti adat, melyeket a vármegye ispánja vezetett
hadba.
A csatára július 8-án került sor. Dénes ispán
az első sorokba legkiválóbb nehézfegyverzetű
harcosait állította, mögöttük egy tömegben
sorakozott a magyar had. Az első sorokban
nem csak a harcosok viseltek páncélt, hanem a
lovakon is szügykötők és homlokvédők voltak.
A hatalmas méretű hadizászló egy magas rúdon lobogott a sereg felett, amit egy négyökrös
szekérre állítottak.
Andronikosz erősen tagolt harcrendet állított fel. Az első csatasor szárnyaira a tartományi lovasság ezredeit, középre pedig a
kun és szeldzsuk török lovasíjászokat rendelte. Mögöttük a centrumban nehézgyalogosok
és gyalogos íjászok, a szárnyakon válogatott
bizánci, német és szeldzsuk lovasok álltak.
A harmadik csatasornál tartózkodott a főve-

zér az arisztokratákkal, itáliai zsoldosokkal és
szerb segédcsapatokkal.
A bizánci vezér dél körül indította rohamra a könnyűlovasságot, hogy nyilazással
ingereljék rohamra a magyarokat. Parancs
szerint a szárnyak irányába kellett maguk
után csalni őket, hogy a harcrendjük szétnyíljon. Ezzel egy időben a szárnyakon álló
lovasezredeket előrevonták. A fővezér nem
engedte megbontani a sereg rendjét, hanem
egy tömegben vezette harcosait a bizánciak
ellen. Ekkor a szárnyak lovassága próbálkozott átkarolással, azonban csak a jobb
szárny ért el időleges sikert, a balszárnyat,
mely ellen maga Dénes ispán vezette a rohamot, egészen a Száváig szorították vissza.
Vranasz, a szárny parancsnoka is megsebesült és fogságba esett. Dénes felismerte, hogy
a bal szárny szétverésével seregének jelentős
része a bizánci vezér körül csoportosuló harmadik csatasor oldalába került. Nekilátott,
hogy összeszedje katonáit egy újabb rohamhoz, csakhogy ezzel időt adott a szétvert bal
szárny harcosainak, hogy a harmadik csatasorhoz csatlakozzanak. A sikeresen támadó
bizánci jobb szárny is Dénes ellen fordult.
Elkeseredett közelharc kezdődött. Először
gyors támadások és meghátrálások követték
egymást, miközben a vitézek dárdákat hajítottak az ellenségre. Idővel a törött dárdanyelek valóságos torlaszt képeztek középen.
Ekkor előkerültek a kardok, majd bekapcsolódtak a harcba Kontosztephanosz legjobb
harcosai is, akik nehéz buzogányaikkal félelmetes csapásokat osztogattak. Végül a
bizánciak átszakították a magyar csatarendet
és megkezdődött az üldözés. Sok menekülőt a Dunán cirkáló görög hajóhad fogott
el. A Száva menti csata pontot tett a magyar–bizánci háborúk végére, Dalmácia és a
Szerémség császári uralom alá került.
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hogy férje sorsát megtorolja. Aradra országos
gyűlést hivatott össze, ahol a vélt bűnösök közül
68 előkelőt meglincselt a tömeg. Az ellenzék
megmaradt tagjai ekkor Kálmán állítólagos fiát,
az orosz Boriszt hívták meg a trónra, aki 1132ben lengyel segédcsapatokkal próbált visszatérni, de Béla a Sajó mellett legyőzte. A vereség
azonban nem vette el a kedvét és II. Béla halála
után a német király, az osztrák őrgróf és a cseh
fejedelem személyében keresett és talált új támogatókat. Zsoldosokat toborzott és 1146 tavaszán elfoglalta a pozsonyi várat, de nem örülhetett sokáig a sikernek, mivel II. Béla örököse,
II. Géza király hamarosan seregeivel ostrom alá
fogta az erősséget. A német zsoldosokból hiányzott a harci kedv, ezért hamarosan sikerült
egyezségre jutniuk a királlyal, és 3000 márkáért
harc nélkül elvonultak.
Az ifjú uralkodó – aki ekkor 16-17 éves lehetett – úgy érezte, nem hagyhatja megtorlatlanul ezt a sérelmet. Tudta, hogy az események
hátterében az osztrák őrgróf áll, ezért követeivel szabályos hadüzenetet küldött neki. Henrik herceg – aki kedvelt szavajárása (Jach so
mir Gott – Isten ucscse!) miatt a „jasomirgott”
melléknevet viselte – elfogadta a kihívást és
megkezdte seregeinek egybegyűjtését.
1146. szeptember 10-re, a II. Géza és
– nagybátyja – Belos bán (Béla herceg) által vezetett sereg a Lajtához vonult. A német előőrsök a folyó túlsó partjáról szemmel
tartották a magyarok hadmozdulatait, de a
magyar felderítők sem tétlenkedtek. Megkeresték Henrik táborát, egyikük – nevezetesen Guncel, aki jól értett németül – bement
a németek közé és kihallgatta a beszédjüket.
A király tőle tudta meg, hogy még nem érkezett
meg az összes lovag, akit Henrik hadba hívott.
Úgy döntött, kihasználja az alkalmat és megtámadja a még gyüleke-zőben lévő ellenséget.
Szeptember 11-én a sereg csatarendbe állt és
megindult a németek felé. A szárazság miatt
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sekély vizű Lajta nem jelentett akadályt, a sereg előtt mely kora délelőtt idegen földre lépett.
A csatarend előtt legyezőszerűen szétbontakozva besenyő és székely lovasok portyáztak a
vidéken, elkergették a németek előőrseit és felgyújtották a folyóparti falvakat.
Henriknek hamar jelentették, hogy valami
történik a magyar oldalon. Felsorakoztatta seregét, de hiába küldött felderítőket, azok hírek
nélkül tértek vissza. Végül a fellobbanó tüzek
füstjét látva arra következtettek, hogy a magyarok felgyújtották táborukat és visszavonulnak.
A csatarend-ben álló németek között futótűzként terjedt a menekülő ellenség híre, türelmetlenül tekintgettek a herceg felé, várták parancsait. Henriket nem kellett bíztatni, késlekedés nélkül jelt adott és a sereg egy tömegben
indult el a magyar tábor felé. Henrik csapata
az élen vágtatott, de egyre többen maradtak
el. Hamarosan besenyők és székelyek csapatai bukkantak fel. De a németek lendületes
rohama szinte elsöpörte őket. Azok persze
nem is nagyon próbálkoztak a lovagok feltartóztatásával, sokkal inkább azzal törődtek,
hogy Belos bán csatasora felé csalják őket.
A magyar vitézek harcra készen várták a németeket, mégis megingatta a hadsorokat a nehézlovasság rohamának hulláma. Belos ura
maradt a helyzetnek. A felzárkózó németeket
oldalba fogták, azonban Henrik csapata kemény kézitusában verekedte magát keresztül
a magyar hadsorokon. Hiába volt pillanatnyi
sikerük, mivel az addig nyugodtan várakozó
királyi dandár is bekapcsolódott a harcba.
A pihent tartalék eldöntötte a küzdelmet.
A németek felhagytak a küzdelemmel és futásban kerestek menedéket. A magyarok a
Fischáig üldözték őket. Henrik herceg kemény harcban tudott csak kitörni a tömegből
és nem kis részben a hatalmas pornak köszönhette, hogy el tudott menekülni üldözői
elől.
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A zimonyi csata

M

anuel bizánci császár elérkezettnek
látta az időt Magyarország déli területeinek meghódítására II. Géza halála után.
A Szerémségért folytatott harc kulcsa Zimony volt, mely többször gazdát cserélt. 1166
végén vagy 1167 elején a Dalmáciában portyázó magyar csapat foglyul ejtette a terület bizánci helytartóját, erre Manuel háborút helyezett
kilátásba, ha nem engedik szabadon főemberét. A fegyveres összecsapásokat a magyarok
kezdték, amikor 1167 tavaszán behatoltak
az éppen bizánci kézen lévő Szerémségbe.
A bizánci hadakat Szardikében gyűjtötték
össze és Andronikosz Kontosztephanosz vezetésével Zimonyhoz indították. A magyar
hadak szintén ide vonultak Dénes ispán parancsnoksága alatt.
A bizánci vezér egy magyar hadifogolytól
értesült, hogy a szemben álló sereg 15 ezer
főből áll, melynek 37 vezére van, de a fővezér
maga Dénes ispán. Valószínűleg a vármegyei
csapatok közel 400 fős csapataira utal a fenti adat, melyeket a vármegye ispánja vezetett
hadba.
A csatára július 8-án került sor. Dénes ispán
az első sorokba legkiválóbb nehézfegyverzetű
harcosait állította, mögöttük egy tömegben
sorakozott a magyar had. Az első sorokban
nem csak a harcosok viseltek páncélt, hanem a
lovakon is szügykötők és homlokvédők voltak.
A hatalmas méretű hadizászló egy magas rúdon lobogott a sereg felett, amit egy négyökrös
szekérre állítottak.
Andronikosz erősen tagolt harcrendet állított fel. Az első csatasor szárnyaira a tartományi lovasság ezredeit, középre pedig a
kun és szeldzsuk török lovasíjászokat rendelte. Mögöttük a centrumban nehézgyalogosok
és gyalogos íjászok, a szárnyakon válogatott
bizánci, német és szeldzsuk lovasok álltak.
A harmadik csatasornál tartózkodott a főve-

zér az arisztokratákkal, itáliai zsoldosokkal és
szerb segédcsapatokkal.
A bizánci vezér dél körül indította rohamra a könnyűlovasságot, hogy nyilazással
ingereljék rohamra a magyarokat. Parancs
szerint a szárnyak irányába kellett maguk
után csalni őket, hogy a harcrendjük szétnyíljon. Ezzel egy időben a szárnyakon álló
lovasezredeket előrevonták. A fővezér nem
engedte megbontani a sereg rendjét, hanem
egy tömegben vezette harcosait a bizánciak
ellen. Ekkor a szárnyak lovassága próbálkozott átkarolással, azonban csak a jobb
szárny ért el időleges sikert, a balszárnyat,
mely ellen maga Dénes ispán vezette a rohamot, egészen a Száváig szorították vissza.
Vranasz, a szárny parancsnoka is megsebesült és fogságba esett. Dénes felismerte, hogy
a bal szárny szétverésével seregének jelentős
része a bizánci vezér körül csoportosuló harmadik csatasor oldalába került. Nekilátott,
hogy összeszedje katonáit egy újabb rohamhoz, csakhogy ezzel időt adott a szétvert bal
szárny harcosainak, hogy a harmadik csatasorhoz csatlakozzanak. A sikeresen támadó
bizánci jobb szárny is Dénes ellen fordult.
Elkeseredett közelharc kezdődött. Először
gyors támadások és meghátrálások követték
egymást, miközben a vitézek dárdákat hajítottak az ellenségre. Idővel a törött dárdanyelek valóságos torlaszt képeztek középen.
Ekkor előkerültek a kardok, majd bekapcsolódtak a harcba Kontosztephanosz legjobb
harcosai is, akik nehéz buzogányaikkal félelmetes csapásokat osztogattak. Végül a
bizánciak átszakították a magyar csatarendet
és megkezdődött az üldözés. Sok menekülőt a Dunán cirkáló görög hajóhad fogott
el. A Száva menti csata pontot tett a magyar–bizánci háborúk végére, Dalmácia és a
Szerémség császári uralom alá került.
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MAGYARORSZÁG
A XII. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN

Királyi várak
Érsekségek
Püspökségek
Társas káptalanok,

Johannita konventek,

Bencés monostorok,

Szt. Lázár rend,

Ciszterci apátságok,

Baziliták,
és a veszprémvölgyi apácák

Prémontrei prépostságok,

SZEPES Vidékek nevei
(Forrás: Hóman–Szekfű: Magyar történet, 1935)
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Az ötödik keresztes hadjárat

A

►
Végrendeletében III. Béla
Imre fiára hagyta az országot, ám
öccse, András hamarosan hatalmi
igényekkel lépett fel.
Than Mór festménye azt
örökíti meg, amikor Imre király
(középen) behódolásra kényszeríti
András herceget (jobbra)

k eresztes hadjáratban való részvétel,
amelyre III. Béla 1195-ben fogadalmat
tett fiára, II. Andrásra maradt, aki nem halogathatta tovább annak teljesítését, mert a pápa
kiátkozással fenyegette meg. A hadjárat előkészítése 1217 márciusában kezdődött el, amikor
Sándor, a magyarországi johanniták priorja
Velencébe utazott és egyezséget kötött Péter
dózséval hajók bérléséről. András és serege
augusztus végén érkezett Spalatóba, és ide rendelték a bérelt hajókat is. A király kíséretében
csaknem 10 000 fő volt, azonban a Velencétől
bérelt hajókra csak 1000-2000 fő fért fel, mivel
a lovaikat is magukkal kellett szállítani. A kor
legnagyobb csapatszállító hajói 500 katonát
vagy 150 lovat voltak képesek befogadni, de
ennél a velencei hajók csak kisebb teherbírásúak lehettek. Végül a sereg behajózott és András
IV. Lipót osztrák herceg kíséretében elindult,
hogy részesei legyenek az ötödik keresztes hadjáratnak. Útközben megálltak Cipruson, ahol
csatlakozott hozzájuk a sziget francia királya,
Lusignan Hugó.
Október derekán érkeztek Akkonba, ahol jelentős létszámú sereg gyülekezett. A városban
nagy volt a drágaság, a szegényebb keresztesek
közül sokan haza indultak.
A hadjárat célja a Nílus mellett fekvő
Damietta elfoglalása volt, hogy ezáltal megtörjék
az egyiptomi szultán erejét. A 20 000 fegyveresből és 30 000 zarándokból álló keresztes sereg
november 4-én indult el II. András vezetésével
a Tiberiás tó felé. Mire a Jordán folyóhoz értek,
jelentős mennyiségű élelmet és fegyvert zsákmányoltak a hátráló mozlim csapatoktól. Három
napot pihentek, majd átkeltek a folyón és tovább
haladtak a Jordánt követve, útközben mindent
elpusztítva. Mikor elérték a Genezáreti-tavat,
meglátogatták Betsaidát, Péter és András apostolok városát, Krisztus életének megszentelt
színhelyeit és visszatértek Akkonba.
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November végén a keresztes sereg vezérei a Názáret közelében fekvő Tabor hegyhez
indultak, hogy az al-Ádil szultán által épített
erős várat megostromolják. András nem tartott velük, inkább Akkonban maradt pihenni.
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A magyar kereszteseket Dénes fia Dénes vezette Taborhoz. A sereg november 27-én ért
a vár alá. A hegy lábánál vertek tábort, ezért
az ostromhoz minden alkalommal meg kellett
mászniuk a hegyet. December 1-jén indultak
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II. András lovaggá ütését
ábrázoló freskó Máltán

először támadásra. Ekkor a hegyet borító ködöt kihasználva a vár kapujához lopóztak, de
az őrség az utolsó pillanatban felfedezte őket,
és nem sikerült elfoglalniuk a kaput. Két nappal később hatalmas ostromlétrát cipeltek fel a
hegyre és az erőd damaszkuszi kapujánál felállították. A védők naftás nyilakkal felgyújtották
a létrát, mely összetört és sok ostromlót maga
alá temetett. December 7-én aztán a sikertelenségen elbúsulva visszavonultak Akkonba, bár
ekkorra a védők is súlyos veszteségeket szenvedtek. Nem sokkal később a mozlimok kiürítették
az erődöt és lerombolták. Ezalatt II. András
hajóra ült és meglátogatta a Tripoliszi grófság
ispotályos várait. A keresztesek még egy kisebb
hadjáratot vezettek a Jordán forrásvidékére,
de a zord idő és az élelemhiány miatt komoly
veszteségeket szenvedtek. A források szerint itt
egy 500 fős magyar csapat behatolt a hegyek
közé, de mikor egy faluban nyugovóra tértek,
az elmenekült lakosság a környező dombokról
megtámadta őket. Sokakat megöltek, máso-
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kat, köztük a csapat vezérét is foglyul ejtettek.
A csapat többi tagja Sidon felé menekült. Egy
al-Gamas nevű mozlim fogoly felajánlotta,
hogy biztos úton oda vezeti őket, de ehelyett
csapdába csalta a menekülőket. A mozlimok
szinte az egész csapatot lemészárolták, csak
hárman tudták megmenteni az életüket.
Az ötödik keresztes hadjárat nem hozott
katonai sikert, de jelentős terhet rótt az ország lakosságára, ami az ellenzéki mozgalmak megélénküléséhez vezetett. Ezek közül a
legnagyobb jelentőségű a királyi szerviensek
érdekvédelmi megmozdulása volt, melynek
eredményeként 1222-ben sikerült rákényszeríteniük a királyt az Aranybulla néven ismert
dokumentum kibocsátására. Ennek utolsó cikkelye tartalmazza a később ellenállási jogként
emlegetett szankciót, mely felhatalmazza a
püspököket és a nemeseket, hogy a hűtlenség
vétke nélkül felmondják az alattvalói engedelmességet, ha a király nem tartja meg az okiratban foglaltakat.

Eugène Delacroix:
Keresztesek bevonulása
Konstantinápolyba (Entrée des
Croisés à Constantinople),
1841, Louvre, Párizs
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ábrázoló freskó Máltán

először támadásra. Ekkor a hegyet borító ködöt kihasználva a vár kapujához lopóztak, de
az őrség az utolsó pillanatban felfedezte őket,
és nem sikerült elfoglalniuk a kaput. Két nappal később hatalmas ostromlétrát cipeltek fel a
hegyre és az erőd damaszkuszi kapujánál felállították. A védők naftás nyilakkal felgyújtották
a létrát, mely összetört és sok ostromlót maga
alá temetett. December 7-én aztán a sikertelenségen elbúsulva visszavonultak Akkonba, bár
ekkorra a védők is súlyos veszteségeket szenvedtek. Nem sokkal később a mozlimok kiürítették
az erődöt és lerombolták. Ezalatt II. András
hajóra ült és meglátogatta a Tripoliszi grófság
ispotályos várait. A keresztesek még egy kisebb
hadjáratot vezettek a Jordán forrásvidékére,
de a zord idő és az élelemhiány miatt komoly
veszteségeket szenvedtek. A források szerint itt
egy 500 fős magyar csapat behatolt a hegyek
közé, de mikor egy faluban nyugovóra tértek,
az elmenekült lakosság a környező dombokról
megtámadta őket. Sokakat megöltek, máso-

122

123

AZ ÁRPÁD-HÁZ NÉGYSZÁZ ÉVE

kat, köztük a csapat vezérét is foglyul ejtettek.
A csapat többi tagja Sidon felé menekült. Egy
al-Gamas nevű mozlim fogoly felajánlotta,
hogy biztos úton oda vezeti őket, de ehelyett
csapdába csalta a menekülőket. A mozlimok
szinte az egész csapatot lemészárolták, csak
hárman tudták megmenteni az életüket.
Az ötödik keresztes hadjárat nem hozott
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A muhi csata

A muhi csata emlékműve
egy jelképes sírhalmon,
fakeresztek között őrzi
a keresztény hősök emlékét

II. Andrást fia, IV. Béla követte a trónon, akit a
sors kemény próbatétel elé állított, hiszen országát a pusztulás szélére sodorta a dinamikusan terjeszkedő mongol nagyhatalom. 1240. december
6-án az ostromló mongol sereg elfoglalta Kijevet.
A gyászos hír rádöbbentette IV. Bélát, hogy a
pusztító ellenség immár megfékezhetetlenül közeledik az ország kapuihoz. A veszély, amelyre a
Volgán túli Magna Hungaria felkutatására küldött Julianus barát jelentése és a menekült kunok
figyelmeztették, realitást nyert és az elhárítása

gyors cselekvést kívánt. Először is megszemlélte
az ország keleti határát és intézkedett a Kárpátok
hágóinak akadályokkal történő lezárására. Az
Orosz kapu és a Vereckei-hágó védelmére Tomaj
nembéli Dénes nádort rendelte. Ezzel egyidejűleg
az ország fegyvereseit figyelmeztette a veszélyre és
felszólította őket, hogy legyenek készen hívására
azonnal hadba szállni. Ez utóbbi parancsa nem
érte el a kívánt hatást a békeévek során elpuhult
nemesség körében, akiket sokkal inkább a farsangi vigasságok, mintsem a hadi készülődés kötött
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le ekkor. Március első napjaiban követ érkezett
Dénes nádortól, aki elmondta, hogy a mongolok
áttörték a gyepűk akadályait, és ha nem érkezik
sürgősen segítség, nem képesek tovább feltartóztatni őket. Március 12-én döntő összecsapásra
került sor az Orosz kapunál, melynek során a
védőket szinte az utolsó emberig lemészárolták.
A nádor is csak gyors lovának köszönhette a
menekülést és azt, hogy március 15-én a vereség hírét személyesen közölhette a királlyal. Már
ugyanazon a napon a tragédia élő bizonyítékaiként a mongolok is megjelentek Pest falai alatt. A
városban gyülekező hadak a következő napokban
csak tétlenül nézték, ahogy a portyázó mongol
csoportok pusztítják a környéket, mivel a király
megtiltotta, hogy bárki is elhagyja a várost. Végül
Ugrin kalocsai érsek nem tudta elviselni a tétlenséget és fegyvereseivel a mongolok ellen indult,
akik menekülést színlelve egy mocsaras helyre
csalták és a mozgásképtelenné vált nehézfegyverzetű csapatot szinte az utolsó emberig lenyilazták. Az érsek csak szerencséjének köszönhette,
hogy néhány emberével ki tudott menekülni a
csapdából. A vereségtől megszégyenülve, fegyveresei nélkül volt kénytelen visszatérni a városba.
Hamarosan Pestre érkezett Frigyes osztrák herceg is, akit IV. Béla hívott segítségül, azonban
jelenléte inkább ártott, mint használt. Sereg helyett csak kisszámú fegyveres kíséretet hozott magával, akikkel vakmerően a portyázó mongolokra
támadt. Azok persze nem várták be az összecsapást, hanem menekülést színleltek. Az üldözés
során a herceg egy mongolt leterített, egyet pedig
fogságba ejtett. A foglyot a király táborába vezette, ahol a tétlenségre kárhoztatott sereg a herceget dicsőítette bátorságáért és a királyt ócsárolta
tehetetlenségéért. Valószínűleg Frigyesnek köszönhető az is, hogy a betelepült kunokkal szembeni gyűlölet eredményeként a felheccelt pesti
nép az itt tartózkodó Kötöny vezért meglincselte.
A hír hallatán a mongolok ellen összegyűjtött kunok déli irányban hagyták el az országot, útjuk
során pusztítva és rabolva.
A herceg ezek után elégedetten távozott a táborból, mint aki már kivette a részét a küzdelemből. A mongolok naponta megjelentek Pest falai
alatt, mintegy megerősítve a hírt, miszerint Batu
herceg a mongol fősereggel csak félnapi járóföldre
táborozik. Valószínűleg ez is motiválta a királyt,
hogy nem akarta tovább halogatni az összecsapást,
hanem március végén megindította a sereget.
Abban a hitben indultak el, hogy félnapi menet
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után a mongol főerőkkel vívnak döntő csatát. Ezzel szemben legalább egy hét telt el, napi 20-25
kilométeres meneteléssel, állandó harckészültségben, mivel hol itt, hol ott tűntek fel kisebb mongol
csapatok, így bármikor várható volt az ellenség
támadása. Az éjszakákat hasonlóan éberen várakozva tölthették. Nem csoda, hogy hét nap után,
melynek során mintegy 160 kilométert tettek meg,
elfáradt a sereg és alkalmas helyen letáborozott.
Másrészt az ellátás miatt is indokolt volt ez a megállás. Mivel a sereg félnapos menetre készült, így a
málha, legfőképp az élelem és takarmány mennyisége is erre méretezett lehetett. Az üldözés tovább
folytatása komoly döntés elé állíthatta Bélát, mivel
utólagosan kellett megszervezni hosszabb időre a
sereg ellátását. Ne feledjük, hogy a menetet áprilisban kellett végrehajtani, amikor még legeltetéssel nem biztosítható a takarmányozás, a sereg
ellátása pedig a mongolok által kirabolt vidéken
valószínűleg nem volt megoldható. Feltételezhető,
hogy a Muhinál kialakított szekérvár ennek a pótlólagosan megszervezett utánpótlásnak is köszönhető, ti. a nagyszámú szekér meglétének, de az
sem zárható ki, hogy a Sajónál való várakozást egy
újabb utánpótlást szállító szekérkaraván bevárása
is indokolta.
Batu a magyar sereget valószínűleg a Sajón való
átkelés közben akarta megtámadni. Sejbán portyázóinak lett volna a feladata, hogy egyenesen a Sajó
túlsó partján felállított csapdába vezessék őket. A
táborveréssel azonban akaratlanul is felborították
Batu terveit, aki az ezt követő napokban hosszasan
figyelte a magyarok tevékenységét. Végül megnyugodva vette tudomásul, hogy a Sajó túlsó partján
táborozó seregéről Béla magyarjai nem tudnak, és
a Sajó hídját sem őrzik. Ez újabb tervet ihletett. A
két töményből álló seregével (kb. 20 000-22 000
harcos) éjszaka átkel a folyón és a hajnali órákban
körül veszi a tábort. Így megakadályozza a zsúfoltan táborozó magyarokat, hogy szétbontakozzanak
és csatarendbe álljanak. Április 10-én megtették
a szükséges előkészületeket az átkelés végrehajtására. Az est leszálltával pedig megkezdték a csapatok előrevonását a hídhoz. A holdtalan éjszaka
biztosította a manőverek rejtett végrehajtását. A
szerencse azonban ismét a magyaroknak kedvezett. Egy rabszolgamunkára elhajtott orosz az esti
sötétséget kihasználva a magyarokhoz szökött és
figyelmeztette őket a veszélyre.
Nem tudhatjuk, hogy a király mennyire vette komolyan a hírt, de az tény, hogy a sereget nem mozgósította. A Pest alól visszavonuló mongolok több
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folytatása komoly döntés elé állíthatta Bélát, mivel
utólagosan kellett megszervezni hosszabb időre a
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és csatarendbe álljanak. Április 10-én megtették
a szükséges előkészületeket az átkelés végrehajtására. Az est leszálltával pedig megkezdték a csapatok előrevonását a hídhoz. A holdtalan éjszaka
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szerencse azonban ismét a magyaroknak kedvezett. Egy rabszolgamunkára elhajtott orosz az esti
sötétséget kihasználva a magyarokhoz szökött és
figyelmeztette őket a veszélyre.
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napos üldözése és a megerősített tábor egyre inkább
lelohasztotta az urak harci kedvét. Sokan már abban
is kételkedtek, hogy valóban Batu csapata tört az
országba, inkább holmi rabló kun csapatnak vélték
őket. Persze nem mindenkit tompított el az unalmas
táborélet. Kálmán herceg körül csoportosultak azok
a vitézek, akik Szent László példáján fellelkesülve,
jó alkalmat láttak lovagi hőstettek véghezvitelére.
A portyázó mongolok azonban az elmúlt napok során erre nemigen adtak alkalmat. Nem csoda, hogy
az orosz szavait hallva, még a sötétség sem tartotta vissza őket, hogy a mongolok ellen induljanak.
Ugrin érseket még a személyes bosszúvágy is fűtötte
a Pest alatt elszenvedett csúfságért. A hídhoz érve
megpillantották a mongolok első csoportjait. A rövid összecsapás, melyben óriási előnyt jelentett a
sötétség, fényes sikert hozott Kálmánnak. Az átkelt
mongolokat megölték, vagy a folyóba szorították.
A győzelem után a hídfőn őrséget hagytak, majd
visszatértek a táborba és lepihentek. A krónikás
szerint, Kálmán és Ugrin az éjszaka további részét
is teljes készültségben, felfegyverkezve töltötték. A
magyar hadvezetés valószínűleg még ekkor sem volt
tudatában annak, hogy a hídnál a mongol főerők
elővédjével csaptak össze. Ellenkező esetben nem
térnek vissza a táborba vagy legalább lerombolják
a hidat. Az, hogy Kálmán és Ugrin ébren maradt, sokkal inkább annak volt köszönhető, hogy
győzelmüket ünnepelték a templomosok társaságában, mint a mongol támadástól való félelmüknek.
Batunak ismét módosítani kellett az elgondolását, mivel Kálmán és Ugrin támadása alapjaiban
borította fel azt a tervét, hogy az egész sereg a hidat használja a Sajón való átkelésre.
A nehéz harci gépek és egy tömény (tömény:
10 000 főt számláló katonai egység a sztyeppei
népeknél) átkelését továbbra is a hídon akarta
végrehajtani, azonban a hídőrség elűzése érdekében az északra fekvő gázlókhoz küldte Sejbánt egy
megkerülő osztaggal.
Szübetejnek parancsot adott, hogy a másik
töménnyel a Sajó alsó folyásánál keljen át és a
magyar tábort és a sereget támadja hátba. Erre
azonban csak virradat után kerülhetett sor, mivel
sötétben csak a hídon volt lehetséges az átkelés.
Batu parancsára hajnalra a hídfőre vontattak
hét hadigépet, melyek az ekkor már látható magyar hídőrségre köveket dobáltak és az íjászok is
folyamatosan lőtték őket. Sejbán, csapatával az
északi gázlókon átkelve, hátba támadta a hídőrséget, akik őrhelyüket elhagyva a táborba menekültek. Ezzel 6 óra tájban szabaddá vált a híd a

126

főerők előtt.
A menekülő őrök a táborba érve lármát csaptak
és így sikerült felébreszteni a gondtalanul alvókat,
akik látva, hogy Kálmán herceg vezetésével Ugrin
és a templomosok magisztere csapataikkal kivonulnak, nyugodtan folytatták tovább megszokott
reggeli tevékenységüket. Nem vették komolyan
a támadást, úgy gondolták, hogy az éjszakai ös�szecsapáshoz hasonlóan Kálmán ismét szétveri a
mongolokat.
Sejbán csapata az őrség elűzése után, a főerők
átkelésének biztosítása érdekében tizedenként szétoszolva megközelítette a magyar tábort és felderítést végzett. Kálmán herceg először csak a portyázó
lovasokkal találkozott, azonban az idő haladtával
egyre nagyobb létszámú csapatokkal találta szembe magát, akik már nem menekültek, hanem vállalták a harcot. A kialakuló összecsapásokban több
katonája megsebesült, ezért visszatértek a táborba. Ekkor már gyanította, hogy jelentős nagyságú
erők támadása várható. Arra számított, hogy míg
távol voltak, a sereg fegyvert öltött, így késedelem nélkül felvehetik a harcot. Ezzel szemben
fölháborító érdektelenséget tapasztalt, a király
még parancsot sem adott fölkészülésre. Az emiatt
kialakuló vita heves veszekedéssé fajult, melynek
során Ugrin nyilvánosan szidalmazta a királyt is,
végül az időközben fegyvert öltött csapatokkal
megerősödve ismét kivonultak a mongolok ellen.
A második összecsapásra az egykori Mu-hi falunál került sor, csakhogy ekkor már Batu hadtestével kerültek szembe, amely időközben befejezte
az átkelést. Kemény küzdelem után végül meghátrálásra kényszerültek, mivel időközben Szübetej
is megérkezett a sereg másik felével, és a harcolók
hátát fenyegette. Pedig ekkor nem sokon múlott a
győzelem. Mivel Szübetej késett az átkelés miatt,
Kálmán és Batu csapatai létszámukra nézve közel
azonos erőt képviseltek. Azonban a zárt rendben
harcoló nehézfegyverzetű lovasság hatalmas pusztítást vitt végbe a mongolok sorai között. Batunak
már a személyes kíséretét alkotó vérteseket kellett
harcba vetni, akik közül tizet elvesztett Bakatu
nevű alvezérével együtt. Egy ízben pedig pánikba esett harcosait kellett szablyával visszakergetni
a harcba. Az elszenvedett veszteségek megtörték
Batu elszántságát is. Vissza akart vonulni, azonban Szübetej éppen időben érkezett, hogy lelket
öntsön belé és átvegye az irányítást.
A magyar táborban ekkor már általános fejetlenség uralkodott. Sokan csak ekkor döbbentek
rá, hogy az egész mongol sereg támadása zúdult
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rájuk. Ha nem tör ki a pánik, hatékonyan védekezhettek volna, hiszen a tábort jól megerődítették.
Amennyiben éjszakáig kitartanak, talán sikeresen
kitörhettek volna. Ami ezután következett, az már
a mongolok által többször sikeresen alkalmazott
lélektani harc volt.
A jól bevált taktika ismét meghozta a sikert. A
nyugati oldalon megnyitott gyűrű sokakat csábított
menekülésre, akiket az üldöző mongolok kíméletlenül legyilkoltak. Lett volna esély a túlélésre, ha
maradnak, miként túlélték azok, akik kivárták az
éjszakát a táborban. „Amikor beesteledett, és a
mongolok is elpihentek, akkor sem nyílott szabad
út a futni szándékozóknak. Bármerre is igyekeztek az éjszaka sötétjében, mindenütt a még lélegző
vagy sebeikben nyöszörgő szerencsétlenek testébe
botlottak.” – írja az egykori krónikás, Spalatói
Tamás, Historia Salonitanorum Pontificum atque
Spalatensium (Amsterdam, 1666) című munkájában.
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IV. Béla és a „második honfoglalás”
– Az ország újjáépítése

IV. Béla

Mivel IV. Béla nem tudta megvédeni az országot
a tatártól, ezért politikája felülvizsgálatára kényszerült. Nem tudhatta, hogy mikor támadják meg újra
Magyarországot a tatárok, mivel állandóan támadások terveiről értesült. Gyermekei kiházasítását is
a védelem ügyének rendelte alá. Mivel a nyugati
hatalmak – a pápa, a császár, a francia király –
1241-ben nem segítettek, ezért orosz és lengyel
hercegekhez adta leányait.
Az 1241–42-es vereség főleg katonai kudarc,
ami világossá tette, hogy hadászati reformra is
szükség van, ami magával hozza az új társadalompolitikát is. A vereség nagyrészt a Bélával szemben
álló erőknek volt köszönhető, akik mindenre képesek voltak. Most Bélának őket kellett megnyernie,
hogy reformjait sikerre vigye. IV. Béla nagyságát
mutatja, hogy meg tudta tagadni saját, 1241 előtti politikáját, és képes volt egy teljesen más utat
elkezdeni. Maga az uralkodó nevezte 1242 utáni politikáját az ország megújításának (renovatio
regni).

Az újjáépítés

IV. Bélát második honalapítónak tartjuk, mivel
a tatárjárás elképesztő méretű pusztítást okozott
az országban. A király is általános pusztításról
(generalis destructio), és elnéptelenedett országról
(regnum depopulatum) beszélt. A népesség kb.
15%-a pusztult el a tatárdúlásban. Falvak tűntek
el föld színéről, megsemmisült az állatállomány és a
szántóföldi kultúra is.
Béla nagy energiával látott hozzá az újjáépítés
megszervezéséhez. Már a tatárdúlás után megparancsolta a rablóhordák, útonállók felszámolását.
Megnyittatta a sóbányákat, összegyűjtette a városokat, falvaikat elhagyókat.
Telepítési tervet dolgoztatott ki, ezzel a XII. szá-

zadhoz képest megváltozott a betelepülők összetétele. A hospesek, bevándorlók főleg a környező
országokból jöttek. Legnagyobb számban az 1241ben dúlva távozó kunok jöttek vissza 1245–46
táján. Az alföldi nagy, megüresedett területeken
kaptak szállásföldet, hogy letelepedjenek. A kunoktól független jász csoportok, szlávok és németek
is jöttek az országba. A román népesség a Kárpát-medence déli, délkeleti határaira költözött, és
a XIV. századra számuk elérte a 40 ezer főt. Az
országos betelepítési program főleg belső emigrációt jelentett. A hospesek már nem idegenek, hanem
etnikumok voltak, olyan társadalmi helyzettel, mely
a szabadságfok ekkor elérhető maximumára utalt.
Az egyházi és világi nagybirtokosok hozhattak
létre új településeket, ami eddig királyi jog volt. A
magánbirtokokon is szabad telepes falvak jöttek létre.
A hadügyi reform

A kunok visszacsábításának főleg hadászati okai
voltak. A királynak szüksége volt egy csak tőle függő, bár korszerűtlen, de nagy létszámú könnyűlovas
haderőre. Még a kunok pogánysága sem zavarta.
A kun támogatás annyira fontos volt számára, hogy
elsőszülött fiát, Istvánt a kun fejedelem leányával,
Erzsébettel jegyezte el. A johannita renddel is
szövetséget kötött, a Szörénység és az Olton túli
Kunország fejében várakat kellett építeniük, védeniük és be kellett népesíteniük a területet. A
johanniták azonban elhanyagolták kötelességeiket,
ezért IV. Béla 1260 előtt felbontotta velük a szerződést.
IV. Béla különböző társadalmi állású emberek
hadi szolgálatára számított, akik korszerű, páncélos fegyverzettel rendelkeztek. 1242-ben a városoknak előírta megszabott számú páncélosok kiál-
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lítását. 1243-ban a lándzsás nemességnek nem
személyenként kellett könnyűlovasként bevonulnia, hanem 4 családonként kellett egy páncélost
kiállítani. A királyi haderő nagy részét azonban
ezek után is a királyi szerviensek (szabad kis- és
középbirtokosok) adták, akik még közvetlenül
a királytól függtek és nem a nagybirtokosoktól.
IV. Béla uralkodásának vége felé már nemeseknek nevezik őket. Az 1250-es évekig egy páncélos
kiállításához birtokot is adományoztak a várjobbágyi, szerviensi, hospesi körökben. Ezzel a király
saját fegyveresekhez jutott és hűbéres elvet akart
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megvalósítani. De IV. Béla uralkodása utolsó
éveiben már felhagyott e tervével. A formálódó
nemességnek nem volt elég pénze, hogy páncélosként csatlakozzon a király már egyre inkább hódító jellegű háborúihoz.
A várépítések

A tatár támadáskor az idejét múlt Szent István
kori földvárak nem tudtak megfelelő védelmet
biztosítani, néhány kővár (Esztergom, Fehérvár,
Pannonhalma stb.) viszont állta a sarat. Tehát jó

A klisszai vár (Horvátország), ahová
IV. Béla a családját
és udvartartását menekítette a tatárok
elől. Itt született leánya, Árpád-házi
Szent Margit
(Fotó: Gyulai Bence)
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az országban. A király is általános pusztításról
(generalis destructio), és elnéptelenedett országról
(regnum depopulatum) beszélt. A népesség kb.
15%-a pusztult el a tatárdúlásban. Falvak tűntek
el föld színéről, megsemmisült az állatállomány és a
szántóföldi kultúra is.
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megszervezéséhez. Már a tatárdúlás után megparancsolta a rablóhordák, útonállók felszámolását.
Megnyittatta a sóbányákat, összegyűjtette a városokat, falvaikat elhagyókat.
Telepítési tervet dolgoztatott ki, ezzel a XII. szá-

zadhoz képest megváltozott a betelepülők összetétele. A hospesek, bevándorlók főleg a környező
országokból jöttek. Legnagyobb számban az 1241ben dúlva távozó kunok jöttek vissza 1245–46
táján. Az alföldi nagy, megüresedett területeken
kaptak szállásföldet, hogy letelepedjenek. A kunoktól független jász csoportok, szlávok és németek
is jöttek az országba. A román népesség a Kárpát-medence déli, délkeleti határaira költözött, és
a XIV. századra számuk elérte a 40 ezer főt. Az
országos betelepítési program főleg belső emigrációt jelentett. A hospesek már nem idegenek, hanem
etnikumok voltak, olyan társadalmi helyzettel, mely
a szabadságfok ekkor elérhető maximumára utalt.
Az egyházi és világi nagybirtokosok hozhattak
létre új településeket, ami eddig királyi jog volt. A
magánbirtokokon is szabad telepes falvak jöttek létre.
A hadügyi reform

A kunok visszacsábításának főleg hadászati okai
voltak. A királynak szüksége volt egy csak tőle függő, bár korszerűtlen, de nagy létszámú könnyűlovas
haderőre. Még a kunok pogánysága sem zavarta.
A kun támogatás annyira fontos volt számára, hogy
elsőszülött fiát, Istvánt a kun fejedelem leányával,
Erzsébettel jegyezte el. A johannita renddel is
szövetséget kötött, a Szörénység és az Olton túli
Kunország fejében várakat kellett építeniük, védeniük és be kellett népesíteniük a területet. A
johanniták azonban elhanyagolták kötelességeiket,
ezért IV. Béla 1260 előtt felbontotta velük a szerződést.
IV. Béla különböző társadalmi állású emberek
hadi szolgálatára számított, akik korszerű, páncélos fegyverzettel rendelkeztek. 1242-ben a városoknak előírta megszabott számú páncélosok kiál-
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lítását. 1243-ban a lándzsás nemességnek nem
személyenként kellett könnyűlovasként bevonulnia, hanem 4 családonként kellett egy páncélost
kiállítani. A királyi haderő nagy részét azonban
ezek után is a királyi szerviensek (szabad kis- és
középbirtokosok) adták, akik még közvetlenül
a királytól függtek és nem a nagybirtokosoktól.
IV. Béla uralkodásának vége felé már nemeseknek nevezik őket. Az 1250-es évekig egy páncélos
kiállításához birtokot is adományoztak a várjobbágyi, szerviensi, hospesi körökben. Ezzel a király
saját fegyveresekhez jutott és hűbéres elvet akart
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megvalósítani. De IV. Béla uralkodása utolsó
éveiben már felhagyott e tervével. A formálódó
nemességnek nem volt elég pénze, hogy páncélosként csatlakozzon a király már egyre inkább hódító jellegű háborúihoz.
A várépítések

A tatár támadáskor az idejét múlt Szent István
kori földvárak nem tudtak megfelelő védelmet
biztosítani, néhány kővár (Esztergom, Fehérvár,
Pannonhalma stb.) viszont állta a sarat. Tehát jó

A klisszai vár (Horvátország), ahová
IV. Béla a családját
és udvartartását menekítette a tatárok
elől. Itt született leánya, Árpád-házi
Szent Margit
(Fotó: Gyulai Bence)
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minőségű várakat kellett építenie a királynak, akinek tradicionálisan ez joga és kötelessége is volt.
1220-ig Magyarországon csak a király emeltethetett várakat, majd az Aranybullát követően királyi
engedéllyel magánosok is építhettek. 1241 előtt
nem sok kővár épült, így a tatár támadás idején kb.
10 kővár állhatott az országban.
A tatárjárás után a király nagy lelkesedéssel maga építtetett számos kővárat, de rá kellett
döbbennie, hogy nem bírja anyagilag és meg kell
osztania a várépítés terhét a társadalommal. A
magas költségek miatt a király egyetlen partnere
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a világi nagybirtok lett. IV. Béla uralkodásának
idején a nagybirtokosok emeltettek kővárakat, így
1270 körül már 100 kővárból 40 volt a királyé
és 60 a nagybirtokosoké. Ez nem jelentette azt,
hogy a hatalom ezzel arányosan a nagybirtokosok
kezébe került volna.
A várral rendelkezőnagybirtokosok egy része a
király feltétlen híve volt. Egy-egy család (vagy nemzetség) kezében legfeljebb 3 vagy 4 vár volt, de a
birtokosok nagy része 1-2 várral rendelkezett. A
vár már nemcsak védelmi feladatokat látott el, hanem uradalmi központként is funkcionált, ami egy-

131

ben szimbolizálta urának erejét. A nyugati határon
álló földvárak 1241-ben még királyi tulajdonban
voltak, 30 évvel később egy-egy határszakasz védelmét már egy-egy nagybirtokos család vagy nemzetség (Kőszegiek, Hahótok) kővárai látták el.
Fontos szerepet játszottak Béla elképzelésében a megerősített városok is. 1247-től kezdve
egy esetleges tatár támadástól tartva lett fontos a
budai vár építése, melyben a pesti polgárok telepedhettek meg. (Ettől kezdve ez lett Buda, és
a korábbi Buda pedig Óbuda). Ezzel az erődített településsel egy új településforma szüle-
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tett meg, a váras hely, ahol maga a város a vár.
1249-ben a tatároktól való félelmében az esztergomi polgárokat telepítette be a várban számukra kialakított területekre, ugyanígy a fehérvári
polgároknak is be kellett költözniük a várba.
A birtokpolitikai reform

IV. Béla szakított azzal a birtokvisszavételi politikájával, amivel maga ellen fordította az egyházat
és a világi előkelőket. Ezután ő maga is birtokadományozásokba kezdett, amit az adományozott
által kiállított katonák számához kötött.
1248-tól visszafoglalta a jogtalanul elfoglalt
várföldeket, kezdetben csak egyes országrészeken,
majd kiterjesztette az egész ország területére. A
rendezés alapelve a tatárjárás előtti állapot, és
nem a III. Béla kori állapot elérése volt, tehát csak
a tatárjárás után elfoglalt területekre terjedt ki a
rendezés. Azért beszélünk birtokrendezésről, mert
a birtokvisszavétel összekapcsolódott a nemesi birtokok pontos körülhatárolásával és a várjobbágyok
földjének a várnép földjétől való elkülönítésével.
Ez a birtokrestaurációs politika 1258-ig tartott.
Az államháztartási reform

IV. Béla menekülése
a tatárok elől, Képes Krónika

IV. Béla számított a regálé jogon (királyként)
szedett és a dominalis (földesurat megillető) jövedelmekre is. A dominális bevételt főleg az északi, északkeleti erdőispánsági régió szolgáltatta.
Dominális jövedelmet szolgáltattak a belső vidékek
erdőispánságai, az udvari gazdaságok, vár- és udvarnokföldek.
A király jó minőségű, értékálló pénzt veretett,
ezzel véget ért a friesachi dénárok uralma (1244
után már megszűntek). A pénzverés kamarabérletben folyt (1250 körül egy bécsi zsidó, Henel
bérelte), de az ellenőrzés az esztergomi érseké volt.
Az ország különböző részein létesültek pénzverő
kamarák. Még mindig kötelező volt az évenkénti
pénzbeváltás. A reform olyan jól sikerült, hogy a
kényszerbeváltás megszűnhetett.
A pénz stabilizálódása serkentőleg hatott a kereskedelemre. A vámokat 1250-ben rendezték, az
út- és vásárvámoknál a mennyiség helyett a minőség került előtérbe, meghonosodott az értékvámolás. A vámfizetést az áru értékétől tették függővé.
IV. Béla nem törekedett arra, hogy a bevételeket
mindenáron növelje, bölcsen a társadalmi szempontoknak rendelte alá a gazdaságiakat.
A fontosabb városok országos, a kisebbek re-
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gionális (egy vagy néhány megyényi) vámmentességet élveztek. A teljes körű városprivilégiumot
élvező városok szabad vásárt tarthattak, ami azt
jelentette, hogy megtarthatták a vásár jövedelmét.
A király a külföldiektől értékvámot szedett.
Regálé jövedelmekre váltotta a dominális jövedelmet a bányászat terén, mely városi vállalkozássá
vált. A bánya tulajdonjoga a királyé volt, az érc
viszont a vállalkozóé lett, aki bányabért (urbura)
fizetett a kincstárnak.
Rendkívüli adókat valóban rendkívüli esetekben, például a királyi család tagjának házassága
alkalmával vetett ki. Ezt a királyi szervienseknek,
azaz nemeseknek is fizetniük kellett.
1267. évi dekrétum

A királyi szerviensekből köznemessé váló társadalmi csoport létrehozta saját chartáját, mely többek
között a következőket tartalmazta:
1. adókat vagy behajtásokat kamara címén vagy
más oknál fogva a nemesek népétől soha semmi
időben ne szedjenek;
2. az összes várföldeket és udvarnokok földjeit a
várnak és az udvarnokoknak vissza kell adni;
3. ne legyen szabad a nemesek közül senkit sem
rossz tanácsadásokra bírói ítélet nélkül elfogni, bebörtönözni, vagyonában vagy személyében megkárosítani;
4. a nemesek földjeit, amiket bármi ürüggyel
elfoglaltak, vagy elfoglalva tartanak, a nemeseknek
vissza kell adni;
5. ha valaki a nemesek közül esetleg örökösök
nélkül hal meg, az ilyenek birtokait és javait addig
ne osszák szét, amíg illető meghaltnak rokonait és
nemzetsége tagjait a mi jelenlétünk elé nem hívták,
és a birtokról azok és báróink jelenlétében intézke-
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dés nem történik;
6. nemeseket akaratuk ellenére a seregbe nem
kényszerítjük, csak ha valaki önként akar hadba
vonulni, avagy fizetésért;
7. minden évben a szent király ünnepén Fehérvárra jönni minden megyéből két vagy három nemes tartozzék, hogy minden panaszosnak elégtételt
szolgáltassunk.
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M orva folyónál kétszer ütköztek meg egymással a magyar király és II. Przemyśl Otakár
seregei. Az első a cseheknek hozott győzelmet, a
második azonban nemcsak a magyar fegyverek di-

csőségét hirdette, hanem utat nyitott a Habsburgok
felemelkedése előtt.

1260 tavaszán kiújultak az ellentétek

Nemesi megye

Az 1267. évi dekrétum visszaadta a nemeseknek
az alsóbb rendű népelemek által elfoglalt földjeiket. Ezt a vizsgálatot két megbízott báró végezte
1268-ban.
A nemesi megye a dunántúli megyékben úgy
született meg, hogy a megyésispán és a szolgabírák
ítélkezése egybekapcsolódott, melyet a királyi hatalom elismert. A nemesi érdekeket az ítéletben a
megyésispán biztosította. A társadalmi biztosíték
a hatalom nélküli nemesség, a végrehajtó erő pedig
a várjobbágyságból kikerült megyésispán szolgáltatta. A nemesi megyében a képviseletet a megye
nemesei közül (vagy a király által kinevezett) szolgabírók jelentették.
Mivel a királyi birtokokat eladományozták, így
megszűnt a várispánság a tisztikarával együtt. A
királyi vármegyék területileg nem módosultak, csak
belső struktúrában, és így lettek nemesi megyévé.
Azok a megyék, melyek későn születtek, már eleve
ilyen szerkezetűek voltak.

IV. Béla ábrázolása az 1664-ben kiadott
Nádasdy Mausoleum című könyvben
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Csaták a Morvánál

IV. Béla és II. Otakár között Stájerország
birtoklása miatt. IV. Béla Csehország ellen
készült, hogy Prágában mérjen döntő csapást
ellenségére. Mivel a tavaszi hónapok még nem
biztosítottak elegendő takarmányt a lovaknak,
Szent Iván napjáig (június 24.) fegyverszüne-

tet kötöttek. A magyar sereg az említett időpontra rendben felvonult a Morvához, azonban Otakár serege még csak akkor gyülekezett
Laa körzetében. István herceg a fegyverszünet
utolsó napjaiban egy 2500-3000 fős könnyűlovas csapattal Morva-szent Jánosnál átkelt
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a folyón és a holdvilágos éjjeleket kihasználva
rejtetten, éjszakai menettel közelítette meg a 40
kilométerre fekvő Laat. 26-án reggel a vártól
10 kilométerre fekvő Staatznál táboroztak az
Ameis völgyben, ahol a kiváló hadvezéri képességekkel rendelkező István csapdát állított a
cseheknek. Reggeltől kezdve kisszámú csoportok portyáztak a vidéken, elhitetve az ellenséggel, hogy csak fosztogatókkal és nem szervezett
erőkkel kell számolniuk. Sikeres tevékenységüket tanúsítja, hogy Laaból hamarosan kimozdult Otakár serege, azonban látva, hogy csak
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egy pár száz fős csapatról van szó, visszavonultak. Csak egy elszánt, 500 fős lovascsapat folytatta az üldözést, melynek soraiban olyan ismert
lovagok is voltak, mint Hardegg Ottó, Konrad
Plain és Árva Kadold. A lesvetés sikerült.
A martalék szerepét játszó kunok az Ameis
völgybe csalogatták a harci lázban égő cseheket, ahol István harcosai zömüket lenyilazták,
másokat levágtak. Csak néhányan tudtak elmenekülni, hogy hírt vigyenek Laaba. Otakár
nem késlekedett. Azonnal lóra ült és seregével
István ellen indult. A magyarok közben ös�szegyűjtötték a zsákmányt és induláshoz készültek, azonban meglátva a cseheket, rögtön
csatarendbe álltak. Otakár rendezetlen csapataival és fáradt lovakkal nem merte vállalni az
összecsapást és egy akkor kitört vihar még az
üldözést is lehetetlenné tette. István seregének
már csak az időközben megáradt Morva folyó
jelentett akadályt, ahol átkelés közben néhányan a hullámok közt vesztek.
A vereség hatására a cseheken pánik lett
úrrá. Otakár csak nehezen tudta együtt tartani
a sereget, azonban a karantánok, salzburgiak
és stájerek beérkezése után elég erősnek érezték magukat, hogy a Morvához vonuljanak.
Marchegg vidékén táboroztak le, IV. Béla táborával szemben. Két héten keresztül nézett
farkasszemet a két sereg és a napok multával
egyre kevesebb lett az élelem Otakár táborában.
Végül követet küldtek Bélához, hogy kössenek
fegyverszünetet, míg az egyik sereg átkel a folyón, hogy megütközhessenek. Béla elfogadta
az ajánlatot és megegyeztek, hogy július 12-én
és 13-a délelőttjén a magyarok átkelnek, és csak
ezután küzdenek meg egymással. 12-én reggel
már csak a stájer utóvédek álltak a magyarokkal
szemben, akik a hajnali órákban megkezdték az
átkelést az előre felderített gázlókon. Otakár seregének többi részét hátrébb vonta úgy, hogy a
magyarok oldaláról már nem lehetett látni őket,
azonban a későbbi történések azt valószínűsítik,
hogy a közelben maradtak teljes harckészültségben. Először a kunok és a könnyűlovasság kelt át
István vezetésével. A nehézfegyverzetű lovasság
Béla vezetésével még a túlsó parton várakozott,
amikor kitört a harc a stájerek és a magyarok

◄◄
László király és Habsburg Rudolf
találkozása a harctéren az Ottokár
(Otakár) fölött nyert győzelem
után. Than Mór olajfestményéről
(1872) készült másolat (MNG)
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között. A kavargó könnyűlovas tömeg könnyű
prédát jelentett Otakár nehézlovasai számára,
akik rövid idő alatt visszatértek az összecsapás
színhelyére. A magyarok végül a folyónak szorultak, ezért akiket nem vágtak le, azok közül sokan a hullámok között lelték halálukat. IV. Béla
a pusztulást látva, a tábort visszahagyva Pozsony
felé menekült.
A győzelem nem csak dicsőséget, hanem
Stájerföld megszerzését is jelentette Otakár
számára, aki ekkor még nem sejthette, hogy 18
év múlva az egykori ellenség, a magyar király
szövetségét keresi majd.
1273-ban Frankfurtban a német fejedelmek
Habsburg Rudolfot választották királyukká,
nem pedig a jelentős hatalommal bíró Otakárt.
Kettőjük konfliktusát leginkább az mélyítette el, hogy a német birodalmi gyűlés kötelezte Otakárt, hogy Ausztriát, Stájerországot,
Karintiát és Krajnát adja át Rudolfnak, egyedül Cseh- és Morvaországot tarthatta meg.
Otakár persze nem szívesen vált volna meg
nemritkán kemény harcok árán megszerzett
birtokaitól és Rudolf is tisztában volt vele, hogy
katonai erő nélkül nem tud érvényt szerezni a
számára kedvező döntésnek. Ebben a helyzetben a magyar király álláspontja jelentette
a mérleg nyelvét. Otakár kedvező feltételekkel
kínált békét IV. László királynak, azonban az
udvarban a csehekkel szemben engesztelhetetlen főurak befolyásolták az ifjú király döntéseit.
Meglátták a kedvező alkalmat, hogy Rudolffal
szövetségben győzzék le a veszélyes ellenfelet.
1277-ben azután megkötötték a szövetséget a
cseh király ellen.
Rudolf uralkodásának első öt éve alatt nem
volt képes megszilárdítani a hatalmát a német
fejedelmek között, akik inkább riválist, mint
vezetőt láttak benne. Népszerűtlenségét jelzi,
hogy a lengyelek mellett bajorok, stájerek és
a bécsi polgárok is Otakár zászlói alá álltak,
aki június 27-én indult el Prágából a Morva
felé. Lassú vonulása közben gyűjtötte össze
seregét. Rudolf eközben Bécsben várakozott,
mivel a hadak gyülekezésére szeptember 8-át
tűzte ki. Otakár tudott arról, hogy sokan megtagadták Rudolf parancsát, ezért nem sietett,
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mert bízott abban, hogy ellenfele csak kis létszámú sereget tud majd egybegyűjteni. A cseh
sereg július végén lépett osztrák földre. Először
Drossendorfot ostromolta 16 napig, majd Laa
ellen vonult.
A szorult helyzetben Rudolf csak a magyar
segítségre számíthatott. Először a Csák Máté
nádorispán vezette előhadak vonultak az osztrák határra, majd egy hónappal később megérkezett IV. László király mintegy 2000-2500
nehéz és félnehéz lovasból és 5000 kunból álló
serege, mely augusztus 6-án már Pozsonynál táborozott. Augusztus 17-én az elővédből 8000
harcos Baksa Simonfia György vezetésével
portyára indult, és Laa környékén két napon
keresztül folyamatosan támadásokkal nyugtalanította az ellenség még gyülekező erőit. Rudolf,
amikor értesült arról, hogy számíthat a magyar
csapatokra, nem várakozott tovább, hanem elindult az addig összegyűlt megközelítőleg 2500
vitézével. A két sereg augusztus 23-án egyesült
Marcheggnél. Innen vonultak Dürnkruthoz,
ahol a magyar sereg a Weidenbach pataktól délre húzódó dombok nyugati, az osztrákok pedig
a Morva felé eső keleti részén táboroztak le. Tőlük északkeletre, Dürnkrut közelében táborozott
Otakár hada. A következő napokban a magyar
és kun könnyűlovasság harcfelderítést folytatott,
melynek során alaposan felderítették a leendő
csatateret és összecsaptak az ellenség táborát
biztosító lengyelekkel és brandenburgiakkal. Az
egyik jelentősebb összecsapás után a kunok 100
megölt ellenség fejét hordták halomba a vezérek
előtt.
A magyar és német sereg, bár szövetséges
volt, mégsem került egy vezér irányítása alá.
A döntések közös haditanácson születtek, ahol
a két sereg harcrendjéről is határoztak. Ennek
értelmében a magyar és német sereg két különálló csatarendben állt fel. A magyarok a bal
szárnyon álltak három csatarendben. Az első
parancsnoka Csák Máté nádor, a másodiké
Gutkeled István országbíró volt. A harmadik
csoport, mint tartalék, hátrébb helyezkedett
el egy domb körül, s ezt László király vezette.
A magyar vitézek fegyverzete kevésbé volt csillogó, mint nyugati társaiké, de soraikban ott volt
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az északi és nyugati vármegyék nemességének
színe virága, kemény harcokban edzett lovagok.
Az első sorokban állt Csák Péter, Máté bátyja, Gutkeled István országbíró és Aba Amádé.
A jobb szárnyon álló németek szintén három
rendet alkottak. Az első sorban osztrákok, a másodikban pedig, Rudolf vezetése alatt, sváb, stájer, karantán vitézek álltak. Mögöttük helyezkedett el az ellenség elől rejtetten egy 50 lovagból
álló csapat Kapeller Ulrik vezetése alatt, mint
tartalék. Mindkét szárnyon az első két csatasor 1000-1000 nehézfegyverzetű lovasból állt.
A csatarend szárnyait a kunok fedezték, akik az
előző napok kémszemléi során alaposan bejárták
a lelendő csatateret, és megállapították, hogy a
két sereget elválasztó mocsaras patak kiszáradt
és így nem jelent majd akadályt a lovasroham
útjában.
Otakár a seregét jobb és bal szárnyra osztotta, melyek három sorból álltak. A magyarokkal
szemben álló jobb szárny parancsnoka Milota
Dedics, Otakár egykori stájer helytartója volt.
Itt az első sorban csehek, a másodikban morvák, a harmadikban lengyelek álltak. Otakár
nem tartotta sokra a magyar nehézlovasságot,
ezért a magasabb harcértékű csapatait saját parancsnoksága alatt a bal szárnyon állította fel.
Az első sorban meisseni és thüringiai zsoldosok álltak, a másodikban válogatott lengyelek, a
harmadikban bajorok és brandenburgiak.
A csata napját Rudolf kérésére augusztus
26-ra tűzték ki. A német sereg késlekedése miatt csaknem válságos helyzetbe került a
szövetséges haderő. Az utolsó haditanácson
ugyanis megállapodtak, hogy a cseheket megelőzve indítják meg a támadást, azonban a
német sereg a reggeli órákban misét hallgatott,
majd a vezérek meggyóntak, végül Rudolf intézett lelkesítő szavakat vitézeihez. Eközben
a magyar csatarend már elfoglalta a helyét
a bal szárnyon. Szemben Otakár serege is
harckészen várakozott. Félő volt, hogy előbbutóbb felismerik a jobb szárny sebezhetőségét.
A kritikus helyzetben a kunok előreküldése
jelentette a megoldást. Kilenc óra után a merészen támadó könnyűlovasok körülrajzották
Otakár csatarendjét és nyílzáport zúdítottak
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rájuk. A kavargó lovasok és a fölvert por jótékonyan elrejtette az éppen kivonuló németeket.
A magyar csatarend látva, hogy Rudolf első
csatasorai fölálltak, késedelem nélkül a szemben álló jobb szárnyra vetette magát, akik a
kunok miatt nem tudtak felkészülni a támadás
elhárítására. Kis késéssel a jobb szárnyon álló
osztrákok is csatlakoztak a rohamhoz. A kön�nyűlovasság ebben az időszakban kihúzódott a
szárnyakra, ahol rendezte sorait és megkezdte
az ellenség szárnyakon és hátul álló csapatainak támadását. Ez főleg a cseh jobb szárny ellen hozott sikert, ahol a magyar nehézlovasság
kemény tusában verte szét az első két csatasort,
miközben a könnyűlovasság megakadályozta
a harmadik sorban álló lengyelek bevetését.
A cseh jobb szárny hátrálása lassan menekülésbe csapott át, miközben az üldöző magyarok az
ellenség táborát is elfoglalták. A magyar harcosok vitézsége még a szövetséges németeket is
meglepte. „Soha cséplő úgy nem csépelt – írta
egy későbbi német krónika –, mint Mátyus nádor és vitézei, akik vele a két csatarendben állottak; a magyarok úgy vívtak, mintha Franciaországban tanultak volna.” A harc hevességét
jelzi, hogy az ádáz küzdelemben az első csatarendet vezető Csák Máté nádor is életveszélyes
helyzetbe került, amikor lesodródott lováról és
csak az Osl nemzetségbe tartozó Péterfia Dénesnek köszönhette megmenekülését, aki vis�szasegítette lovára.
A másik szárnyon kezdetben kedvezőtlenebb
helyzet alakult ki. Rudolf támadását Otakár
első csatasora megállította, majd a második
harcbavetésével vissza is szorította. Az üldöző
csehek ellen Rudolf a második csatasort vetette
be, így a Weidenbachnál sikerült megállítani az
ellenséget. A szerencse a németek oldalára állt,
de ezért majdnem Rudolfnak kellett az életével fizetni. A Weidenbach medrén való átkelés
során a lova megbotlott és a német uralkodó a
vágtató lovak patái alatt találta magát. Ő azonban nem esett pánikba, hanem a pajzsát magára borítva feküdt, míg a svájci Walter Ramswag
lovag ki nem szabadította a szorult helyzetből.
A Rudolf balesete miatt keletkezett zavart
Otakár a harmadik csatasorának harcbaveté-
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között. A kavargó könnyűlovas tömeg könnyű
prédát jelentett Otakár nehézlovasai számára,
akik rövid idő alatt visszatértek az összecsapás
színhelyére. A magyarok végül a folyónak szorultak, ezért akiket nem vágtak le, azok közül sokan a hullámok között lelték halálukat. IV. Béla
a pusztulást látva, a tábort visszahagyva Pozsony
felé menekült.
A győzelem nem csak dicsőséget, hanem
Stájerföld megszerzését is jelentette Otakár
számára, aki ekkor még nem sejthette, hogy 18
év múlva az egykori ellenség, a magyar király
szövetségét keresi majd.
1273-ban Frankfurtban a német fejedelmek
Habsburg Rudolfot választották királyukká,
nem pedig a jelentős hatalommal bíró Otakárt.
Kettőjük konfliktusát leginkább az mélyítette el, hogy a német birodalmi gyűlés kötelezte Otakárt, hogy Ausztriát, Stájerországot,
Karintiát és Krajnát adja át Rudolfnak, egyedül Cseh- és Morvaországot tarthatta meg.
Otakár persze nem szívesen vált volna meg
nemritkán kemény harcok árán megszerzett
birtokaitól és Rudolf is tisztában volt vele, hogy
katonai erő nélkül nem tud érvényt szerezni a
számára kedvező döntésnek. Ebben a helyzetben a magyar király álláspontja jelentette
a mérleg nyelvét. Otakár kedvező feltételekkel
kínált békét IV. László királynak, azonban az
udvarban a csehekkel szemben engesztelhetetlen főurak befolyásolták az ifjú király döntéseit.
Meglátták a kedvező alkalmat, hogy Rudolffal
szövetségben győzzék le a veszélyes ellenfelet.
1277-ben azután megkötötték a szövetséget a
cseh király ellen.
Rudolf uralkodásának első öt éve alatt nem
volt képes megszilárdítani a hatalmát a német
fejedelmek között, akik inkább riválist, mint
vezetőt láttak benne. Népszerűtlenségét jelzi,
hogy a lengyelek mellett bajorok, stájerek és
a bécsi polgárok is Otakár zászlói alá álltak,
aki június 27-én indult el Prágából a Morva
felé. Lassú vonulása közben gyűjtötte össze
seregét. Rudolf eközben Bécsben várakozott,
mivel a hadak gyülekezésére szeptember 8-át
tűzte ki. Otakár tudott arról, hogy sokan megtagadták Rudolf parancsát, ezért nem sietett,
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mert bízott abban, hogy ellenfele csak kis létszámú sereget tud majd egybegyűjteni. A cseh
sereg július végén lépett osztrák földre. Először
Drossendorfot ostromolta 16 napig, majd Laa
ellen vonult.
A szorult helyzetben Rudolf csak a magyar
segítségre számíthatott. Először a Csák Máté
nádorispán vezette előhadak vonultak az osztrák határra, majd egy hónappal később megérkezett IV. László király mintegy 2000-2500
nehéz és félnehéz lovasból és 5000 kunból álló
serege, mely augusztus 6-án már Pozsonynál táborozott. Augusztus 17-én az elővédből 8000
harcos Baksa Simonfia György vezetésével
portyára indult, és Laa környékén két napon
keresztül folyamatosan támadásokkal nyugtalanította az ellenség még gyülekező erőit. Rudolf,
amikor értesült arról, hogy számíthat a magyar
csapatokra, nem várakozott tovább, hanem elindult az addig összegyűlt megközelítőleg 2500
vitézével. A két sereg augusztus 23-án egyesült
Marcheggnél. Innen vonultak Dürnkruthoz,
ahol a magyar sereg a Weidenbach pataktól délre húzódó dombok nyugati, az osztrákok pedig
a Morva felé eső keleti részén táboroztak le. Tőlük északkeletre, Dürnkrut közelében táborozott
Otakár hada. A következő napokban a magyar
és kun könnyűlovasság harcfelderítést folytatott,
melynek során alaposan felderítették a leendő
csatateret és összecsaptak az ellenség táborát
biztosító lengyelekkel és brandenburgiakkal. Az
egyik jelentősebb összecsapás után a kunok 100
megölt ellenség fejét hordták halomba a vezérek
előtt.
A magyar és német sereg, bár szövetséges
volt, mégsem került egy vezér irányítása alá.
A döntések közös haditanácson születtek, ahol
a két sereg harcrendjéről is határoztak. Ennek
értelmében a magyar és német sereg két különálló csatarendben állt fel. A magyarok a bal
szárnyon álltak három csatarendben. Az első
parancsnoka Csák Máté nádor, a másodiké
Gutkeled István országbíró volt. A harmadik
csoport, mint tartalék, hátrébb helyezkedett
el egy domb körül, s ezt László király vezette.
A magyar vitézek fegyverzete kevésbé volt csillogó, mint nyugati társaiké, de soraikban ott volt
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az északi és nyugati vármegyék nemességének
színe virága, kemény harcokban edzett lovagok.
Az első sorokban állt Csák Péter, Máté bátyja, Gutkeled István országbíró és Aba Amádé.
A jobb szárnyon álló németek szintén három
rendet alkottak. Az első sorban osztrákok, a másodikban pedig, Rudolf vezetése alatt, sváb, stájer, karantán vitézek álltak. Mögöttük helyezkedett el az ellenség elől rejtetten egy 50 lovagból
álló csapat Kapeller Ulrik vezetése alatt, mint
tartalék. Mindkét szárnyon az első két csatasor 1000-1000 nehézfegyverzetű lovasból állt.
A csatarend szárnyait a kunok fedezték, akik az
előző napok kémszemléi során alaposan bejárták
a lelendő csatateret, és megállapították, hogy a
két sereget elválasztó mocsaras patak kiszáradt
és így nem jelent majd akadályt a lovasroham
útjában.
Otakár a seregét jobb és bal szárnyra osztotta, melyek három sorból álltak. A magyarokkal
szemben álló jobb szárny parancsnoka Milota
Dedics, Otakár egykori stájer helytartója volt.
Itt az első sorban csehek, a másodikban morvák, a harmadikban lengyelek álltak. Otakár
nem tartotta sokra a magyar nehézlovasságot,
ezért a magasabb harcértékű csapatait saját parancsnoksága alatt a bal szárnyon állította fel.
Az első sorban meisseni és thüringiai zsoldosok álltak, a másodikban válogatott lengyelek, a
harmadikban bajorok és brandenburgiak.
A csata napját Rudolf kérésére augusztus
26-ra tűzték ki. A német sereg késlekedése miatt csaknem válságos helyzetbe került a
szövetséges haderő. Az utolsó haditanácson
ugyanis megállapodtak, hogy a cseheket megelőzve indítják meg a támadást, azonban a
német sereg a reggeli órákban misét hallgatott,
majd a vezérek meggyóntak, végül Rudolf intézett lelkesítő szavakat vitézeihez. Eközben
a magyar csatarend már elfoglalta a helyét
a bal szárnyon. Szemben Otakár serege is
harckészen várakozott. Félő volt, hogy előbbutóbb felismerik a jobb szárny sebezhetőségét.
A kritikus helyzetben a kunok előreküldése
jelentette a megoldást. Kilenc óra után a merészen támadó könnyűlovasok körülrajzották
Otakár csatarendjét és nyílzáport zúdítottak
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rájuk. A kavargó lovasok és a fölvert por jótékonyan elrejtette az éppen kivonuló németeket.
A magyar csatarend látva, hogy Rudolf első
csatasorai fölálltak, késedelem nélkül a szemben álló jobb szárnyra vetette magát, akik a
kunok miatt nem tudtak felkészülni a támadás
elhárítására. Kis késéssel a jobb szárnyon álló
osztrákok is csatlakoztak a rohamhoz. A kön�nyűlovasság ebben az időszakban kihúzódott a
szárnyakra, ahol rendezte sorait és megkezdte
az ellenség szárnyakon és hátul álló csapatainak támadását. Ez főleg a cseh jobb szárny ellen hozott sikert, ahol a magyar nehézlovasság
kemény tusában verte szét az első két csatasort,
miközben a könnyűlovasság megakadályozta
a harmadik sorban álló lengyelek bevetését.
A cseh jobb szárny hátrálása lassan menekülésbe csapott át, miközben az üldöző magyarok az
ellenség táborát is elfoglalták. A magyar harcosok vitézsége még a szövetséges németeket is
meglepte. „Soha cséplő úgy nem csépelt – írta
egy későbbi német krónika –, mint Mátyus nádor és vitézei, akik vele a két csatarendben állottak; a magyarok úgy vívtak, mintha Franciaországban tanultak volna.” A harc hevességét
jelzi, hogy az ádáz küzdelemben az első csatarendet vezető Csák Máté nádor is életveszélyes
helyzetbe került, amikor lesodródott lováról és
csak az Osl nemzetségbe tartozó Péterfia Dénesnek köszönhette megmenekülését, aki vis�szasegítette lovára.
A másik szárnyon kezdetben kedvezőtlenebb
helyzet alakult ki. Rudolf támadását Otakár
első csatasora megállította, majd a második
harcbavetésével vissza is szorította. Az üldöző
csehek ellen Rudolf a második csatasort vetette
be, így a Weidenbachnál sikerült megállítani az
ellenséget. A szerencse a németek oldalára állt,
de ezért majdnem Rudolfnak kellett az életével fizetni. A Weidenbach medrén való átkelés
során a lova megbotlott és a német uralkodó a
vágtató lovak patái alatt találta magát. Ő azonban nem esett pánikba, hanem a pajzsát magára borítva feküdt, míg a svájci Walter Ramswag
lovag ki nem szabadította a szorult helyzetből.
A Rudolf balesete miatt keletkezett zavart
Otakár a harmadik csatasorának harcbaveté-
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se fokozta. A csehek lendületesen szorították
vissza a németeket, akik menekülés közben
egyre inkább a Morva felé húzódtak. Ekkor
jutott szerephez a Kapeller Ulrik által vezetett
csapat, mely a Morva árterét kísérő dombok
egyik bevágásában várakozott. Látván a sajátjaik visszavonulását, kivárták, míg a harcolók
túlhaladnak rajtuk, majd lendületes rohammal zúdultak a csehek oldalába. Az üldözők
rendezetlen tömegét alaposan összezavarta a
váratlan támadás és a zavart kihasználva Rudolf csapatai ismét rohamra indultak. Ekkor
jelent meg a csehek hátában az üldözésből
visszafordult magyar nehézlovasság. Otakár
látva, hogy a csata elveszett, egy kis csapattal
megpróbált elmenekülni, de az osztrákok gyűrűjéből nem tudott kitörni. Lova felbukott és a
kétségbeejtő helyzetben a megadást választotta. Nevét hangosan kiáltva jelezte, hogy nem
folytatja tovább a harcot. Támadóit azonban
a bosszúvágy vezérelte. Miután felismerték,
még kegyetlenebbül támadták, szúrták és vágták. Végül 17 sebből vérezve feküdt a földön.
Legyőzői még ekkor sem ismertek kegyelmet,
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hanem lovagiatlan módon a ruháitól is megfosztották.
Otakár serege végzetes vereséget szenvedett. Mértékadó becslések szerint legalább
tízezer vitéz maradt holtan a csatatéren.
A menekülőket a kunok fosztották ki, sokan
a Morva habjaiban lelték halálukat. A győzteseknek hatalmas zsákmány jutott. Főleg a
kunok jeleskedtek az értékek összegyűjtésében.
A rossz nyelvek szerint még azt is fontolóra
vették, hogy megtámadják az osztrák szövetséges sereg táborát is a zsákmányért.
Néhány nappal később a győztesek elhagyták a csatateret. Rudolf északra, Csehország
felé indult. A magyar sereg egyenesen Székesfehérvárra vonult, ahol hálát adtak az Úrnak
a győzelemért.

Az Árpád-ház trónöröklési,
vagy vérségi joga*

M

agyarországon Szent István vezette
be – a keresztény vallással és egyéb
keresztény, nyugati intézménnyel egyetemben – a koronázás intézményét, ő kért koronát az akkori pápától, II. Szilvesztertől,
III. Ottó német császár tudtával, sőt biztatására, hogy ezzel is belekapcsolódjék a nyugati népek és a keresztény kultúra közösségébe. A Szilveszter-küldötte diadémmal, mai
Szent Koronánk felső részével, aztán 1000

karácsonyán Székesfehérvárt meg is koronáztatta magát.
István királyt ez a koronázás keresztény értelemben is királlyá tette, uralmát keresztény alapokra fektette. Ez az új jogalap meggyengítette
ugyan uralmának dinasztikus és népi eredetét,
s új legitimitást vezetett be a magyar trónutódlási jogba: a keresztény uralomra termettség és
a királyavatás legitimitását, de mégsem ez alapította meg István uralmát. A szentelt olajjal

való felkenés és keresztény koronázás ellenére
István mégis csak pogány öröklési jogon, mint
Álmos (vagy Árpád) nemzetségének tagja jutott uralomra apja halála után, apjának, Géza
fejedelemnek jelölése alapján, s a nép főbb
embereinek beleegyezésével. Az utódlásnak
ezeket a feltételeit már a pogány korban megszabta a magyar uralkodó nemzetség, s ezeken
a keresztény korban sem változtatnak: a trónutódlás Árpád leszármazóinak joga marad,

közülük is a »senior«-é, a nemzetség legidősebb, uralomra alkalmas férfitagjáé, ha azt az
előző király utódjává jelölte, s ha ennek uralmához hozzájárult a nép is, vagyis inkább a
főemberek, azok, kiknek az országos ügyekben
egyébként is szavuk volt.
Tehát a magyar trón Szent István nemzetségében örökletes, mégpedig a seniorátus rendje
szerint. A seniorátusi öröklési rend azt jelenti,
hogy a számba jövő, uralomra termett trónje-

Álmos herceg és fia,
(a későbbi II. Vak) Béla
megvakítása Kálmán király
utasítására.
A katonák nem teljesítik a király
másik, kegyetlen parancsát,
és hogy ne szakítsák meg az Árpádház folyamatosságát, a paranccsal
szembeszegülve a gyermek
Béla helyett megtévesztésül egy
kutyát kasztrálnak.
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löltek közül az idősebb mindig előnyben van
az ifjabbal szemben, a pogány kortól végig
egészen a XII. sz. közepéig. Igaz, van olyan
felfogás is, mely szerint eredetileg sem a pogány, sem a keresztény korban nem volt sem
seniorátusi, sem más öröklési rend, és az utódot az előd az »idoneitás« szempontjai szerint teljesen szabadon választja ki az uralkodó
nemzetség tagjai közül. Az utód kijelölésének

II. Béla királlyá koronázása.
A királyt a történelmi hűség
kedvéért vakon, azaz csukott
szemmel ábrázolták. Miniatúra
a Képes Krónikából

140

joga valóban oly széles körű, hogy a királyok
figyelmen kívül hagyhatták a seniorátus öröklési rendjét; az idősebb jogosultakkal szemben
maga Szent István is fiát, majd unokaöccsét,
Szent László és I. Endre is az ifjabbat jelölték
utódaikká. Mégis, krónikáink, elsőnek a magjában Szent László korában készült Gesta, melyet a Nagy Lajos-kori Képes Krónika tartott
fenn, világosan megmondják, hogy Géza és
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Szent László azért háborodtak fel Salamonnak gyermekkori megkoronázásán, mert ezzel
a »iunior« nyerte el velük, az idősebbekkel
szemben a trónt. Szent László is »rokonság«,
tehát vérségi joga miatt záratta el a trónjáról letaszított – nálánál ifjabb –, Salamont. Kézai is
megmondja, hogy midőn Endre és Béla visszajöttek Péter elűzése után az országba, Endre
lett a király, mert ő volt az idősebb.
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Több adat szól a fiúöröklés rendje mellett is.
Ezek szerint ha valamely uralkodónak fia volt,
ez már a pogány korban s a XII. sz. közepe
előtt is mindig elnyerte a trónt apja halála után.
Ez igaz, azonban Salamon tragikus bukása
és krónikáink említett vallomásai mégis ellene
szólnak a fiúöröklésnek, s úgy véljük, mintegy
a XII. sz. közepéig, II. Géza uralkodásáig,
mégiscsak az életkor döntött az utódlásban az

III. Istvánt királlyá
koronázzák. A kép érdekessége
a koronázási kard átnyújtása,
ami világi személy tiszte volt.
Miniatúra a Képes Krónikából
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►►
Béla megkoronázza fiát,
V. Istvánt. A Képes Krónika
ezen miniatúrája az 1266-os,
ifjabb király intézménye
bevezetését ábrázolja

uralomra alkalmasok között. Azontúl, mint ez
Pauler Gyula óta általánosan elfogadott nézet,
egészen 1301-ig az elsőszülöttség szerint következtek királyaink. De ez az elsőszülöttségi jog
mélyebb gyökerekből táplálkozik, s nem egy
egyszeri aktus hozta azt szokásba, nem egyik
királyról a másikra változtatták meg az ősi öröklési rendet. Már jóval a XII. sz. előtt történtek
kísérletek új rend bevezetésére, s a XII. sz. közepén sem ment simán a primogenitura rendszerének diadalra juttatása. Mindjárt Szent
István tesz egészen tudatos lépést arra, hogy
a seniorátust áttörje a fiúöröklés javára. Nemcsak Imre jelölésével és Vazulnak, a seniornak,
ahogy a német évkönyv mondja: az uralomra
méltóbbnak megvakításával (uralomra termettségének megsemmisítésével), hiszen ez nem
mutatna magában az öröklési rendben célzott
reformra, lévén Szent Imre keresztény értelemben alkalmasabb a trónra, mint a könnyelmű
Vazul. Azonban Szent István második jelöltjét, nővére fiát, Velencei Pétert örökbe fogadta,
adoptív fiává tette, s csak azután jelölte magyar
trónörökössé. Szent István e tette volt az első
lépés a primogenitura bevezetésére. I. Endre is
megpróbálkozott azzal, hogy fiát, Salamont királlyá tegye, ideig-óráig sikerrel is járt kísérlete,
de ezzel flagránsan megsértette Géza és László
seniorátusi öröklési jogát. Nem is volt e törekvésen áldás, hiába koronáztatta meg kétéves fiát
(mert, mint az egykorú Gesta mondja: erősebb
volt benne az apai szeretet, mint az igazságérzet), a rövidesen bekövetkezett hosszú testvérharcban mégis Salamon bukott el: a » seniorok«
nem tudtak belenyugodni az ifjabbnak uralmába. Az évtizedes viszály legtragikusabb mozzanata az, hogy Salamon pogány és keresztény
értelemben egyaránt igenis alkalmas volt az
uralomra, nemcsak katonai erényei, vitézsége,
hanem még inkább vallásossága és szilárd jelleme által is. Az ő alakját régebbi történetírásunk, még inkább a romantikus szépirodalom
méltatlanul sötét színekkel festette meg, főképpen németbarátsága miatt, úgy, hogy Salamon
a történetírás és a szépirodalom igaztalan ítélete óta egyike a magyar múlt gyűlöletes alakjainak. Csak Hóman ismerte el vitézségét és jobb
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sorsra érdemes voltát. A trónjáról letaszított,
reményvesztett fiatal remete önsanyargató, önvádakkal kínzott élete egyike a magyar történet
legmeghatóbb király-tragédiáinak. Hiszen, ne
feledjük, Salamont egy időben szentként is tisztelték, és csak László mindent elhomályosító,
lenyűgöző nagysága mellett törpült el a boldogtalan pólai remete emléke úgy, hogy Salamon
aztán nemcsak koronáját, hanem aureóláját is
kénytelen átengedni szerencsésebb, de egyben
kiválóbb és méltóbb unokatestvérének.
A primogenitura bevezetésére irányuló első
kísérletek: Szent István Imrét jelöli, majd mielőtt utódjává jelölné, fiává fogadja Pétert;
I. Endre megkoronáztatja a kétéves Salamont;
Kálmán fiát, II. Istvánt jelöli, s a folytonosan
lázadozó és ellenséges hadakkal az országra támadó Álmost és ennek fiát végül is megvakíttatja. II. Béla, miután Borics támadásait kivédte,
– úgy látszik – békén adhatta át trónját legidősebb fiának, II. Gézának. II. Géza halála után
lángol fel az utolsó nagy küzdelem seniorátus
és primogenitura között, hogy az utóbbi elv
ekkor véglegesen győzedelmeskedjék. Ugyanis
II. Béla fiai, ifjabb István és László, tehát a
seniorok, nem tűrték, hogy helyettük náluk fiatalabb unokaöccsük – II. Géza fia, III. István –
jusson trónra, mert, mint az egykorú görög író,
Kinnamos mondja, a magyaroknál az a szokás,
hogy a korona mindig az elhunyt király életben
lévő testvérét illeti. Igaz, Kinnamos meglehetősen összekuszálja a valóságot, alapjában azonban igaza van. Mert az eddigi magyar szokás
szerint tényleg nem a király fia a trón örököse.
IV. István és II. László halála óta azután mindig az elhunyt király legidősebb fia nyerte el a
koronát.
II. Endre, jóllehet szintén nem tudta elviselni unokaöccse, a gyermek III. László uralmát,
nem a trónöröklési elv, hanem a saját érdekei
miatt hadakozott, hiszen ő már Imre ellen is
állandóan lázadozott, ki pedig bátyja, tehát
vele szemben «senior» volt. II. Endre egész
egyszerűen uralkodni akart és nem valamely
öröklési rendet érvényesíteni. A XIII. században azután királyaink állandóan hangsúlyozzák, hogy az elsőszülöttség rendje szerint
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bevezetését ábrázolja

uralomra alkalmasok között. Azontúl, mint ez
Pauler Gyula óta általánosan elfogadott nézet,
egészen 1301-ig az elsőszülöttség szerint következtek királyaink. De ez az elsőszülöttségi jog
mélyebb gyökerekből táplálkozik, s nem egy
egyszeri aktus hozta azt szokásba, nem egyik
királyról a másikra változtatták meg az ősi öröklési rendet. Már jóval a XII. sz. előtt történtek
kísérletek új rend bevezetésére, s a XII. sz. közepén sem ment simán a primogenitura rendszerének diadalra juttatása. Mindjárt Szent
István tesz egészen tudatos lépést arra, hogy
a seniorátust áttörje a fiúöröklés javára. Nemcsak Imre jelölésével és Vazulnak, a seniornak,
ahogy a német évkönyv mondja: az uralomra
méltóbbnak megvakításával (uralomra termettségének megsemmisítésével), hiszen ez nem
mutatna magában az öröklési rendben célzott
reformra, lévén Szent Imre keresztény értelemben alkalmasabb a trónra, mint a könnyelmű
Vazul. Azonban Szent István második jelöltjét, nővére fiát, Velencei Pétert örökbe fogadta,
adoptív fiává tette, s csak azután jelölte magyar
trónörökössé. Szent István e tette volt az első
lépés a primogenitura bevezetésére. I. Endre is
megpróbálkozott azzal, hogy fiát, Salamont királlyá tegye, ideig-óráig sikerrel is járt kísérlete,
de ezzel flagránsan megsértette Géza és László
seniorátusi öröklési jogát. Nem is volt e törekvésen áldás, hiába koronáztatta meg kétéves fiát
(mert, mint az egykorú Gesta mondja: erősebb
volt benne az apai szeretet, mint az igazságérzet), a rövidesen bekövetkezett hosszú testvérharcban mégis Salamon bukott el: a » seniorok«
nem tudtak belenyugodni az ifjabbnak uralmába. Az évtizedes viszály legtragikusabb mozzanata az, hogy Salamon pogány és keresztény
értelemben egyaránt igenis alkalmas volt az
uralomra, nemcsak katonai erényei, vitézsége,
hanem még inkább vallásossága és szilárd jelleme által is. Az ő alakját régebbi történetírásunk, még inkább a romantikus szépirodalom
méltatlanul sötét színekkel festette meg, főképpen németbarátsága miatt, úgy, hogy Salamon
a történetírás és a szépirodalom igaztalan ítélete óta egyike a magyar múlt gyűlöletes alakjainak. Csak Hóman ismerte el vitézségét és jobb
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sorsra érdemes voltát. A trónjáról letaszított,
reményvesztett fiatal remete önsanyargató, önvádakkal kínzott élete egyike a magyar történet
legmeghatóbb király-tragédiáinak. Hiszen, ne
feledjük, Salamont egy időben szentként is tisztelték, és csak László mindent elhomályosító,
lenyűgöző nagysága mellett törpült el a boldogtalan pólai remete emléke úgy, hogy Salamon
aztán nemcsak koronáját, hanem aureóláját is
kénytelen átengedni szerencsésebb, de egyben
kiválóbb és méltóbb unokatestvérének.
A primogenitura bevezetésére irányuló első
kísérletek: Szent István Imrét jelöli, majd mielőtt utódjává jelölné, fiává fogadja Pétert;
I. Endre megkoronáztatja a kétéves Salamont;
Kálmán fiát, II. Istvánt jelöli, s a folytonosan
lázadozó és ellenséges hadakkal az országra támadó Álmost és ennek fiát végül is megvakíttatja. II. Béla, miután Borics támadásait kivédte,
– úgy látszik – békén adhatta át trónját legidősebb fiának, II. Gézának. II. Géza halála után
lángol fel az utolsó nagy küzdelem seniorátus
és primogenitura között, hogy az utóbbi elv
ekkor véglegesen győzedelmeskedjék. Ugyanis
II. Béla fiai, ifjabb István és László, tehát a
seniorok, nem tűrték, hogy helyettük náluk fiatalabb unokaöccsük – II. Géza fia, III. István –
jusson trónra, mert, mint az egykorú görög író,
Kinnamos mondja, a magyaroknál az a szokás,
hogy a korona mindig az elhunyt király életben
lévő testvérét illeti. Igaz, Kinnamos meglehetősen összekuszálja a valóságot, alapjában azonban igaza van. Mert az eddigi magyar szokás
szerint tényleg nem a király fia a trón örököse.
IV. István és II. László halála óta azután mindig az elhunyt király legidősebb fia nyerte el a
koronát.
II. Endre, jóllehet szintén nem tudta elviselni unokaöccse, a gyermek III. László uralmát,
nem a trónöröklési elv, hanem a saját érdekei
miatt hadakozott, hiszen ő már Imre ellen is
állandóan lázadozott, ki pedig bátyja, tehát
vele szemben «senior» volt. II. Endre egész
egyszerűen uralkodni akart és nem valamely
öröklési rendet érvényesíteni. A XIII. században azután királyaink állandóan hangsúlyozzák, hogy az elsőszülöttség rendje szerint
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örökölték apjuk trónját. Így volt ez egészen
1301-ig, mikor III. Endrével «letörött Szent
István nemzetségének, fiúivadékainak utolsó
aranyágacskája». Ottó és László eredménytelen próbálkozásai után az Anjouk alatt ismét
a primogenitura szerinti utódlás dívik, s az
öröklési jog oly erős, hogy Nagy Lajos halála
után még lánya is örököl, valamint Zsigmond
halála után ennek lánya, Erzsébet jogán veje
: az osztrák Albert is. Sőt a következő időszakban, a választott királyok korában is a
király fia (több közül a legidősebb) mindig
örökölt. Ezt még a híres 1505. rákosi végzés
is elismeri és a többi XV. századi dokumentum is, mely a rendek jogait az államban és a
kormányzásban leszögezi.
A pogányságot túlélte a magyar uralkodónak az a joga, hogy utódját maga jelölje ki.
A keresztény korban ez a jog is a keresztény
értelemben vett uralomra termettség elvéhez
igazodik: a keresztény magyar király utódjává csak azt jelölheti, aki jó keresztény, s elég
erős, tehetséges és jó szándékú ahhoz, hogy
országát a külső ellenségtől megvédje, a belső
békét fenntartsa, s mindenkit igaz jogai élvezetében megvédelmezzen. Ezt a keresztény
»idoneitást« oly szigorúan vették, különösen
első királyaink, hogy a fennálló öröklési rendet, a seniorátust is áttörték, ha a »senior«-nál
a trónra keresztény értelemben méltóbb tagja
akadt a nemzetségnek. Már maga Szent István is »idoneus« unokaöccsét, Pétert jelöli
Imre halála után királlyá, s kizárja az öröklésből a »senior«-t, Vazult, ennek egész családjával egyetemben. Majd a magyar közvélemény
Boricsot is azért tartja méltatlannak a trónra,
mert törvénytelen fiú, márpedig »magistereink
úgy tanítják, hogy az ilyet az egyház nem részesíti az áldozásban«. Ezért is vakítják meg
azt, kit a tróntól meg akarnak fosztani – Szent
István Vazult, Kálmán Álmost és Bélát –,
hiszen a világtalan ember nem alkalmas az
uralkodásra. (Aminthogy Vak Béla helyett is
inkább erélyes felesége és rokona, Bélus rác
bán uralkodtak.)
E pogány öröklési jog, az Árpád – nem vérségi joga már az első keresztény század végén
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alapjában megváltozik. Az utódjelölés szokása
és a seniorátusi öröklési rend megmarad ugyan
a pogány kor kései maradványaképp, azonban
a pogány tekintélyelv, az Árpád nemzetségéhez való tartozás nem lehet sem az immár
szentekkel is ékeskedő keresztény magyar királyi nemzetség előtt, de a rohamosan kereszténnyé váló magyar nép előtt sem az a tekintélyforrás, mint a Szent István előtti időkben.
Az Istentől eredő keresztény királyi hatalom
nem szállhat át pogány vérségi jogon, pogány
tekintélyelv alapján uralomra jutott egyénre.
Innen van, hogy már Szent László korában,
de talán már hamarább is, a királyi nemzetség
(s talán már a magyar nép is) a trónöröklési,
vérségi jogot nem Árpádra vagy Álmosra, hanem Szent Istvánra, a keresztény jogalapítóra,
a keresztény jogforrásra kezdi visszavezetni.
A XI. sz. végétől, Szent Lászlótól, Kálmántól
kezdve tehát csak az lehet magyarok királya, ki
Szent István nemzetségéhez tartozik, s nem az,
ki Árpád vagy Álmos leszármazottja; a Turulvagy Árpád-nemzetség helyére tehát Szent
István nemzetsége lép. Árpádról első uralkodó nemzetségünk egészét, tehát a keresztény
királyokat és pogány fejedelmeket együttesen
csak a XVIII. sz. második felében nevezték el,
miután sok százados ismeretlenségből újra előkerült Anonymus Gestája, mely Árpádot teszi
a magyar honfoglalás hősévé. (1748) Ezt az
elnevezést aztán a XIX. századi romantikus
szépirodalom és történetírás általánossá tette, s
az meg is maradt mind a mai napig. A pogány
korban, tehát mintegy 1000 előtt, a magyarok
uralkodó nemzetségüket Turul-nemzetségnek
nevezték és így nevezték pogány részét, a fejedelmeket a keresztény középkorban is. De már
a XV. században felbukkan az Árpád-nem
név is a pogány fejedelmek jelölésére. (Knauzkrónika)
A Szent Korona azonban nem csupán a
magyar államnak és az ország területi épségének és egységének szimbóluma, hanem ennél
több. Révay Péter gróf, a Szent Korona őre, s
az 1608. és 1618. koronázások egyik funkcionáriusa a Szent Koronáról írt, nagyon elterjedt
könyvében igen költői képet festett arról, hogy
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mi is a XVII. század elejei magyarnak a Szent
Korona. Az ő elképzelésében égi ajándék, azt
az angyal adta – a szentszék szerepe alig jelent
az ő szemében valamit: II. Szilveszter az isteni rendelkezésnek pusztán végrehajtója. Ez az
égi ajándék örök szimbóluma és emléke annak,
hogy a magyarok megismerték és vallják a keresztény hitet, s aki a Szent Koronát megsérti,
az nemcsak felségsértést követ el, hanem Isten
és a vallás ellen is vét. (Egy igen erős vallásharcokat látott kor szava hallatszik ki Révay
előadásából.) A Szent Koronának Révay
szerint is misztikus ereje van, s nem tudom,
mondja a Szent Korona első történetírója,
vajon a mágnes jobban vonzza-e magához a
vasat, mint ahogyan a magyar Szent Korona
vonja magához az emberek tiszteletét és szeretetét. Ez a magnetikus erény (virtus) és ez a
titkos erő oly hatalmas, hogy Magyarországon
a királykoronázás, mely csak akkor érvényes,
ha a Szent Koronával történik, fontosabb még
a királyválasztásnál is. (Már kifejtettük, hogy
a királyválasztás valóban nem valami nagyjelentőségű e korban, s Révay szakavatott vallomása azt is bizonyítja, hogy a magyar rendek
is tudatában voltak királyválasztó joguk rendkívül korlátolt voltának.) A koronázás előtt,
illetőleg a nélkül a király nem adhat privilégiumokat, s nem tehet adományokat, mondja a
továbbiakban Révay is Werbőczy nyomán.
De a Szent Korona misztikus vonzóereje
oly nagy, hogy a társországok, mint Horvát-,
Szlavón- és Dalmát országok, meg Szerbia,
Bulgária és a többiek királyai odahagyták saját
koronájukat, s meghódoltak a magyar Szent
Koronának, míg a saját koronájuk – pedig
ilyeneknek kellett lenniök – homályba borultak a Szent Korona fénye előtt, sőt ezek el is
tűntek. Igaz, azt mondják, hogy Brankovics
György despota koronája a szultánhoz került,
s a mostani Murád szultán azt küldötte volna
meg Bocskainak, de ez is csúfos véget ért, mint
azt a bécsi béke mutatja.
A magyarok Szent Koronáját az isteni
gondviselés őrzi. Legékesebben bizonyítja ezt
az, hogy míg a Szent Korona itthon, a hazában őriztetett, addig az ország sora is jól ment.
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De mikor hazulról távol volt, a magyarokra
súlyos büntetések zúdultak, mert gondatlanul
őrizték, vagy pedig valamivel megsértették azt.
A Szent Koronára nem méltó egyén kezén
nem marad az meg sokáig. Corvin János is,
a bastard, csak pár évig tarthatta magánál a
Szent Koronát. Ebben is szinte a Szent Korona cselekedetét látja Révay: Corvin János
meghal, talán mert a végzet akarta, hogy a
»Szent Korona méltósága« idegen kézre jusson, s a magyaroknak ne legyen nemzeti királyi
háza, vagy talán a korona szentsége utasította
el magától Corvint, származása miatt.
A Szent Korona és a magyar nemzet között
tehát Révay költői elképzelésében nemcsak
sorsközösség van. Ő Szent Koronánkat valóságos élő, cselekvő lénynek, sőt a magyar sors
természetfölötti irányítójának képzeli. Szerinte
Szent Koronánk valami misztikus erő, mely a
magyar nép sorsát intézi, gondot visel a magyar népre, jutalmazza, mikor megérdemli, és
bünteti, mikor hibázott, földöntúli, égi eredetű
vonzóerejével összetartja az ország lakosait,
sőt a társországok és kapcsolt, vagy hódított
tartományok lakóit, legalább is fejedelmeit is
hozzákapcsolja a magyarokhoz.
Vallásos és hazafias érzelmek tevődnek itt
össze a végtelen tisztalelkű, kristályos moralitású Révay Szent Korona képében, mely kép
a magyar népet XVII. sz. elejei súlyos szétszakadozottsága ellenére is valami egységben látja.
Szinte különös, hogy Révayban nincs semmi pesszimizmus népe sorsa fölött. A reális
erőviszonyokat latolva jut-e ehhez az optimizmushoz, vagy hite, képzelete, nacionalizmusa
takarja el előtte a három részre szakadt ország,
tűzzel-vassal pusztított magyar nép valódi
helyzetét? Mindenesetre hatalmas erkölcsi és
szellemi erőkészletre mutat a magyar népben,
legalábbis egyes jobbjaiban ez a nagy bizalom.

* Idézet Bartoniek Emma:
A magyar királykoronázások története
(újra kiadta az Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987)
című könyvéből
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örökölték apjuk trónját. Így volt ez egészen
1301-ig, mikor III. Endrével «letörött Szent
István nemzetségének, fiúivadékainak utolsó
aranyágacskája». Ottó és László eredménytelen próbálkozásai után az Anjouk alatt ismét
a primogenitura szerinti utódlás dívik, s az
öröklési jog oly erős, hogy Nagy Lajos halála
után még lánya is örököl, valamint Zsigmond
halála után ennek lánya, Erzsébet jogán veje
: az osztrák Albert is. Sőt a következő időszakban, a választott királyok korában is a
király fia (több közül a legidősebb) mindig
örökölt. Ezt még a híres 1505. rákosi végzés
is elismeri és a többi XV. századi dokumentum is, mely a rendek jogait az államban és a
kormányzásban leszögezi.
A pogányságot túlélte a magyar uralkodónak az a joga, hogy utódját maga jelölje ki.
A keresztény korban ez a jog is a keresztény
értelemben vett uralomra termettség elvéhez
igazodik: a keresztény magyar király utódjává csak azt jelölheti, aki jó keresztény, s elég
erős, tehetséges és jó szándékú ahhoz, hogy
országát a külső ellenségtől megvédje, a belső
békét fenntartsa, s mindenkit igaz jogai élvezetében megvédelmezzen. Ezt a keresztény
»idoneitást« oly szigorúan vették, különösen
első királyaink, hogy a fennálló öröklési rendet, a seniorátust is áttörték, ha a »senior«-nál
a trónra keresztény értelemben méltóbb tagja
akadt a nemzetségnek. Már maga Szent István is »idoneus« unokaöccsét, Pétert jelöli
Imre halála után királlyá, s kizárja az öröklésből a »senior«-t, Vazult, ennek egész családjával egyetemben. Majd a magyar közvélemény
Boricsot is azért tartja méltatlannak a trónra,
mert törvénytelen fiú, márpedig »magistereink
úgy tanítják, hogy az ilyet az egyház nem részesíti az áldozásban«. Ezért is vakítják meg
azt, kit a tróntól meg akarnak fosztani – Szent
István Vazult, Kálmán Álmost és Bélát –,
hiszen a világtalan ember nem alkalmas az
uralkodásra. (Aminthogy Vak Béla helyett is
inkább erélyes felesége és rokona, Bélus rác
bán uralkodtak.)
E pogány öröklési jog, az Árpád – nem vérségi joga már az első keresztény század végén
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alapjában megváltozik. Az utódjelölés szokása
és a seniorátusi öröklési rend megmarad ugyan
a pogány kor kései maradványaképp, azonban
a pogány tekintélyelv, az Árpád nemzetségéhez való tartozás nem lehet sem az immár
szentekkel is ékeskedő keresztény magyar királyi nemzetség előtt, de a rohamosan kereszténnyé váló magyar nép előtt sem az a tekintélyforrás, mint a Szent István előtti időkben.
Az Istentől eredő keresztény királyi hatalom
nem szállhat át pogány vérségi jogon, pogány
tekintélyelv alapján uralomra jutott egyénre.
Innen van, hogy már Szent László korában,
de talán már hamarább is, a királyi nemzetség
(s talán már a magyar nép is) a trónöröklési,
vérségi jogot nem Árpádra vagy Álmosra, hanem Szent Istvánra, a keresztény jogalapítóra,
a keresztény jogforrásra kezdi visszavezetni.
A XI. sz. végétől, Szent Lászlótól, Kálmántól
kezdve tehát csak az lehet magyarok királya, ki
Szent István nemzetségéhez tartozik, s nem az,
ki Árpád vagy Álmos leszármazottja; a Turulvagy Árpád-nemzetség helyére tehát Szent
István nemzetsége lép. Árpádról első uralkodó nemzetségünk egészét, tehát a keresztény
királyokat és pogány fejedelmeket együttesen
csak a XVIII. sz. második felében nevezték el,
miután sok százados ismeretlenségből újra előkerült Anonymus Gestája, mely Árpádot teszi
a magyar honfoglalás hősévé. (1748) Ezt az
elnevezést aztán a XIX. századi romantikus
szépirodalom és történetírás általánossá tette, s
az meg is maradt mind a mai napig. A pogány
korban, tehát mintegy 1000 előtt, a magyarok
uralkodó nemzetségüket Turul-nemzetségnek
nevezték és így nevezték pogány részét, a fejedelmeket a keresztény középkorban is. De már
a XV. században felbukkan az Árpád-nem
név is a pogány fejedelmek jelölésére. (Knauzkrónika)
A Szent Korona azonban nem csupán a
magyar államnak és az ország területi épségének és egységének szimbóluma, hanem ennél
több. Révay Péter gróf, a Szent Korona őre, s
az 1608. és 1618. koronázások egyik funkcionáriusa a Szent Koronáról írt, nagyon elterjedt
könyvében igen költői képet festett arról, hogy
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mi is a XVII. század elejei magyarnak a Szent
Korona. Az ő elképzelésében égi ajándék, azt
az angyal adta – a szentszék szerepe alig jelent
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a királyválasztás valóban nem valami nagyjelentőségű e korban, s Révay szakavatott vallomása azt is bizonyítja, hogy a magyar rendek
is tudatában voltak királyválasztó joguk rendkívül korlátolt voltának.) A koronázás előtt,
illetőleg a nélkül a király nem adhat privilégiumokat, s nem tehet adományokat, mondja a
továbbiakban Révay is Werbőczy nyomán.
De a Szent Korona misztikus vonzóereje
oly nagy, hogy a társországok, mint Horvát-,
Szlavón- és Dalmát országok, meg Szerbia,
Bulgária és a többiek királyai odahagyták saját
koronájukat, s meghódoltak a magyar Szent
Koronának, míg a saját koronájuk – pedig
ilyeneknek kellett lenniök – homályba borultak a Szent Korona fénye előtt, sőt ezek el is
tűntek. Igaz, azt mondják, hogy Brankovics
György despota koronája a szultánhoz került,
s a mostani Murád szultán azt küldötte volna
meg Bocskainak, de ez is csúfos véget ért, mint
azt a bécsi béke mutatja.
A magyarok Szent Koronáját az isteni
gondviselés őrzi. Legékesebben bizonyítja ezt
az, hogy míg a Szent Korona itthon, a hazában őriztetett, addig az ország sora is jól ment.
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De mikor hazulról távol volt, a magyarokra
súlyos büntetések zúdultak, mert gondatlanul
őrizték, vagy pedig valamivel megsértették azt.
A Szent Koronára nem méltó egyén kezén
nem marad az meg sokáig. Corvin János is,
a bastard, csak pár évig tarthatta magánál a
Szent Koronát. Ebben is szinte a Szent Korona cselekedetét látja Révay: Corvin János
meghal, talán mert a végzet akarta, hogy a
»Szent Korona méltósága« idegen kézre jusson, s a magyaroknak ne legyen nemzeti királyi
háza, vagy talán a korona szentsége utasította
el magától Corvint, származása miatt.
A Szent Korona és a magyar nemzet között
tehát Révay költői elképzelésében nemcsak
sorsközösség van. Ő Szent Koronánkat valóságos élő, cselekvő lénynek, sőt a magyar sors
természetfölötti irányítójának képzeli. Szerinte
Szent Koronánk valami misztikus erő, mely a
magyar nép sorsát intézi, gondot visel a magyar népre, jutalmazza, mikor megérdemli, és
bünteti, mikor hibázott, földöntúli, égi eredetű
vonzóerejével összetartja az ország lakosait,
sőt a társországok és kapcsolt, vagy hódított
tartományok lakóit, legalább is fejedelmeit is
hozzákapcsolja a magyarokhoz.
Vallásos és hazafias érzelmek tevődnek itt
össze a végtelen tisztalelkű, kristályos moralitású Révay Szent Korona képében, mely kép
a magyar népet XVII. sz. elejei súlyos szétszakadozottsága ellenére is valami egységben látja.
Szinte különös, hogy Révayban nincs semmi pesszimizmus népe sorsa fölött. A reális
erőviszonyokat latolva jut-e ehhez az optimizmushoz, vagy hite, képzelete, nacionalizmusa
takarja el előtte a három részre szakadt ország,
tűzzel-vassal pusztított magyar nép valódi
helyzetét? Mindenesetre hatalmas erkölcsi és
szellemi erőkészletre mutat a magyar népben,
legalábbis egyes jobbjaiban ez a nagy bizalom.

* Idézet Bartoniek Emma:
A magyar királykoronázások története
(újra kiadta az Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987)
című könyvéből
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A havasalföldi hadjárat

A

z utolsó Árpád-házi király, III. András
halálával (1301) megszakadt a honszerző vezér fiainak négy évszázados uralma.
Következett az interregnum, a királynélküliség időszaka, melyben az ország jelentős területét birtokló tartományurak által támogatott
trónkövetelők versengtek a királyi hatalomért.
A koronát végül a nápolyi Anjouk törzsökéből
származó Károly szerezte meg, aki megerősítette a királyi hatalmat és az országot az európai nagyhatalmak sorába emelte.
Az egyik legjelentősebb hadjáratát a Havasalföldet uraló Bazaráb ellen vezette. Ez a
vidék, a „havasokon”, azaz a Déli-Kárpátokon túli föld ekkoriban már zömmel román
lakosságú volt, és a XIV. század első évtizedeiben szerveződött állammá a kun származású Bazaráb vajda uralma alatt. Amikor az
1320-as években a határos szörényi végeken
helyre állt a magyar fennhatóság, Bazaráb is
fenyegetett helyzetben találta magát és eleinte hajlandónak mutatkozott elismerni Károlyt
hűbérurának. 1326 táján azonban meggondolta magát és a bolgár cárnál keresett oltalmat.
A magyar király 1330 őszén személyesen vonult a megfenyítésére. Az aratás utáni időre
rendelte el a hadak gyülekezését, majd elindult
Temesvárról a Szörényi bánságba. Először
Szörény várát ostromolták, melyet nem sokkal korábban szállt meg önkényesen Bazaráb.
A jól szervezett ostrom hamarosan sikert hozott, ami alaposan növelte a király és a sereg
lelkesedését és önbizalmát. A győzelem örömére ismét Szécsi Dénest tette meg szörényi
bánnak. Eddig a dolog elég simán ment, mert
Bazaráb a királyi sereg jövetelének hírére a
hegyek közé húzódott vissza. Ezt, valamint
a további eseményeket Thuróczy krónikája elég
részletesen adja elő: A szörényi vár elfoglalása
után Bazaráb követeket küldött Károly királyhoz a következő üzenettel: „Miután te, uram ki-

rályom, sereged gyűjtésével fáradoztál, én ezen
fáradozásodat hétezer ezüst márkával fogom
kárpótolni. Az általad elfoglalt Szörény várát a
hozzátartozó résszel együtt, bírjad továbbra is
békésen; ép így pontosan meg fogom fizetni az
évi adót, amellyel koronádnak tartozom. Ezenfelül fiaim egyikét átadom neked, éljen udvarodban saját költségemen és hadd szolgáljon
neked. Ily módon helyre akarom állítani veled
a békét; te is térj vissza békességben, és ne tedd
ki népedet újabb bajnak, mert ha tovább találtok jönni, nem kerülitek ki a veszedelmet.”
Az utóbbi fenyegető hangot nagyon rossz néven vette Károly király, aki kevélyen azt felelte
a követségnek: „Mondjátok meg Bazarábnak,
hogy ő az én juhaim pásztora, akit én szakállánál fogva fogok előrántani rejtekéből.”
Ekkor egy Dancs nevű főúr, Zólyom és
Liptó ispánja, azt mondá a királynak: „Uram,
nagy alázattal és tisztességtudással szólt hozzád ez a Bazaráb, ezért méltóztassál őt válaszodban királyi kegyelmedről és szeretetedről
biztosítani”. Károly király azonban megismételte előbbi kevély és fenyegető üzenetét és
nyomban kiadta a parancsot a Motru folyó
felé való további előnyomulásra. Ez eleinte
elég simán ment, mert az oláh hadak mindenütt kitértek az összeütközés elől, de a kietlen
vidéken a seregnek nemsokára nagyon sokat
kellett szenvednie a hidegtől és éhségtől. November havában Argyas alá érve, itt a magyar
sereg Bazaráb egy támadásra indult kisebb
hadát megverte, miközben sok oláh halálát
lelte, hatan pedig fogságba estek. Most aztán Károly király ajánlott békét Bazarábnak,
aki ezt az általa eredetileg tett ajánlat alapján
színlelt alázatossággal el is fogadta, sőt arra is
vállalkozott, hogy a királyt seregével a melléje
adott kalauzok segítségével a legrövidebb úton
visszavezetteti Erdélybe. Ámde az áruló vajda
a magyarokat nem Erdélybe, hanem egy szűk

◄◄
Anjou Károly Bazaráb elleni
hadjárata. Miniatúra
a Képes Krónikából
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hegyszorosba vezette. Itt olyan útra érkezett
egész seregével, amely körbefutott, mindkét
oldalán meredek partok zárták körül, és elöl,
ahol ez a bizonyos út szélesebb volt, a vlachok
több helyen akadályokkal erősen eltorlaszolták. A király és összes emberei még csak nem
is sejtettek semmi effélét; fönn a partokon mindenfelé a vlachok megszámlálhatatlan sokasága futkosott, dárdákat dobáltak a király hadseregére, amely lent volt a mélyen fekvő úton;
nem is lehet ezt útnak nevezni, hanem valami
szűk hajónak, ahol a tolongás miatt mindenfelé hullottak a legerősebb paripák a katonákkal
együtt. Mert hiszen a meredek fal miatt egyik
oldalon sem tudtak felkapaszkodni az út partjaira a vlachok ellenében, tovább sem haladhattak, a menekülésre sem volt módjuk az ott
elhelyezett akadályok miatt; egészen olyanok
voltak, mint a varsában vagy hálóban megfogott halak. Hullottak az ifjak és öregek, főemberek és hatalmasok válogatás nélkül. Péntektől hétfőig tartott ez a nyomorúságos állapot,
ezekben a napokban a válogatott vitézek úgy
csapódtak egymáshoz, mint a bölcsőben ringatott-rázogatott csecsemők, vagy mint a nádszálak, amelyeket a szél ingat. Nagyon nagy pusztítás volt itt, és a vitézeknek, főembereknek és
nemeseknek megszámlálhatatlan sokasága
esett el Szent Márton vigíliáján, pénteken (november 10-én) és a következő napon... Végül
a kumánoknak (kunoknak) is felbecsülhetetlen
sokasága hullott el... A vlachok sok foglyot
vittek el, sebesülteket is, sértetleneket is; az
összes legyőzöttől nagyon sok fegyvert, értékes
ruhát, arany- és ezüstpénzt szedtek el, drága
edényeket és öveket, sok erszényt garasokkal,
sok lovat nyereggel és kantárral – mindezt elvitték, és magának Bazaráb vajdának adták át.
A csatatéren heverő holtak között számos
neves magyar család fia maradt. Osl Imrefia
Lőrinc, a Kanizsai család alapítója, Aba
Lőrinczfia Tamás, Pető csicsói várnagy, Csepeli Istvánfia János, Endre székesfehérvári
prépost, királyi alkancellár, s vele odaveszett
a király pecsétje is; ott maradtak Mihály
pozsegai és Miklós erdélyi prépostok, András
sárosi plébános, Péter domonkos barát és még
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sok más egyházi és világi főúr, akiknek a vad
oláhok faszögeket vertek agyukba s így pusztították el őket. Nagyon sok volt a fogságba
jutottak száma. Nagybányai Simonfia zarándi
főispán karbénulással került fogságba, Bakó,
Tatamérnak, a későbbi fehérvári prépostnak
testvére egyik szeme árán szabadult meg.
A fővezér Laczkfi István még elég jól járt, mert
csak értékes lovát vesztette el. Maga Károly
király csak Szécsi Dezsőnek, Szécsi Dénes
szörényi bán fiának nemes önfeláldozása révén
szabadult meg, aki látván, hogy az oláhok a
király csoportját támadják a leghevesebben,
ruháját, fegyverzetét felcserélte a királlyal, s
míg az oláhok őt halálra keresték és agyon is
verték, addig Károly király, akit az öreg Dancs
és fia László, Laczkfi István, Csór Tamás,
Szántai Kolos, Berendfia Márton és még többen a jeles vitézek közül élő fal gyanánt körülállottak, hogy a jégesőként hulló nyilak, kövek
és csapások özönét saját testükkel felfogják,
végre szerencsésen megmenekült. Négy álló
napig, november 9–12-ig, péntektől hétfőig
volt a magyar sereg ebben a rettenetes helyzetben, étlen, szomjan, álmatlanul, a küzdelemtől
ellankadva, elejétől végig halálos félelem között, míg végre a sereg maradványainak nagy
nehezen sikerült maguknak a szabadulásra
utat törniük. Ekkor a királyt újabb veszedelem
fenyegette; a fáradtságtól elcsigázott lova makacskodni kezdett és nem bírt, vagy nem akart
tovább menni. Erre Csór Tamás a maga lovát
ajánlotta fel neki, de a lócsere alkalmával a
már szintén végkép kimerült Károly király ismételten lehanyatlott lováról és Szántai Kolos
csak nagy fáradsággal tudta őt ismét nyergébe
visszahelyezni. Ezután a megmenekült seregmaradvány csak még további hosszas fáradalmak és nélkülözések árán jutott el december
közepe táján Magyarországra.
A havasalföldi kudarc nagy szerepet játszott
abban, hogy Károly nem háborúkra, hanem a
gazdasági élet és a diplomáciai kapcsolatok
erősítésére fordította az ország erőforrásait.
Legnagyobb sikerét 1335 őszén érte el, amikor Visegrádon sikerült tárgyalóasztalhoz ültetni III. Kázmér lengyel és Luxemburgi János
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cseh királyt, melynek eredményeként új kereskedelmi utak hálózatát teremtették meg Brünn,
Kassa és Lemberg irányába, hogy kikerüljék
a bécsi vámot. 1339-ben sógora, a gyermektelen Kázmér örökösödési szerződést kötött
vele, amelynek alapján 1370-ben létrejött a
magyar–lengyel perszonálunió. 1342-ben bekövetkezett halálakor erős birodalmat hagyott
örökül legidősebb fiára, a tizenhat éves Lajosra. Az ifjú lovagkirály fontos szerepet szánt
hadseregének. „Csaknem minden évben vagy
minden harmadik évben hadat indított ellenségei és a lázadók ellen” – magasztalta életírója,
Küküllei János. Ezek során többször került
életveszélybe; az itáliai Canossa ostrománál
például kődobásoktól találva a létráról zuhant
a várárokba és súlyosan megsérült. Legjelentősebb katonai vállalkozásának két itáliai hadjáratát tekinthetjük, melyek kiváltó oka öccse,
András nápolyi király meggyilkolása volt.
A merénylettel feleségét, Johannát vádolták, és
amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a pápa nem
hajlandó a királynőt megbüntetni, 1347 végén
Lajos személyesen indult el seregével bos�-

szúhadjáratra Nápolyba. 1348. január 11-én
fényes győzelmet aratott Capuánál, elfoglalta
Aversát, s ott kivégeztette Durazzói Károly
herceget. Január 24-én diadalmasan bevonult
Nápolyba, s a királyságot katonailag megszállta. A siker azonban csak időleges volt. Hiába
hagyott vissza jelentős létszámú helyőrséget,
hatalmát még egy újabb hadjárattal sem volt
képes megerősíteni. 1350 szeptemberében
kénytelen volt beletörődni a vereségbe.
A következő években nagybátyja szövetségében újra a litvánok ellen harcolt. 1354-ben
tért vissza korábbi balkáni politikájához, s
1354–1355-ben a szerbek ellen viselt hadjárat
után 1356-ban megkezdte a Velencével való
leszámolást. Seregei győzelmei nyomán végül
a dalmát városok is a kezére jutottak (1358).
Lajos uralkodása alatt, 1366-ban kezdődtek a török háborúk, a kezdeti időszakban
bolgár területen, magyar sikerekkel. 1377-ben
győzelmet aratott a török Murád szultánon,
ennek jelentőségét azonban nem ismerte fel,
sőt a személyesen segítséget kérő bizánci császárt sem támogatta.

Európa és hadseregei
a középkor végén*

A

mikor Zsigmond király koalíciós seregét a Bajezid szultán elleni hadjáratra
szervezni kezdte, a francia monarchia még a
saját területén küzdött az angol hódítókkal, a
Habsburgok pedig semmivel nem emelkedtek
a birodalom megannyi, többé-kevésbé független fejedelme fölé. II. Lajos tragikus halála
idején (1526) a nagyhatalommá nőtt Franciaországot kormányzó I. Ferenc, valamint
a felmenőinek szerencsés házasságai révén

világbirodalmat öröklő Habsburg V. Károly
császár immár Itáliában vívta élethalálharcát.
Időközben eltűnt a térképről a valamikori bizánci császárság, a Valois hercegek burgund
állama, és megtörtént a Pireneusi-félsziget
országainak politikai egyesítése. A nikápolyi
hadjáratban utoljára testet öltő keresztes eszmét elsöpörte a reformáció hulláma, és I. Ferenc francia király azzal, hogy aki a császár
ellen az oszmán szultán szövetségét kereste,
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hegyszorosba vezette. Itt olyan útra érkezett
egész seregével, amely körbefutott, mindkét
oldalán meredek partok zárták körül, és elöl,
ahol ez a bizonyos út szélesebb volt, a vlachok
több helyen akadályokkal erősen eltorlaszolták. A király és összes emberei még csak nem
is sejtettek semmi effélét; fönn a partokon mindenfelé a vlachok megszámlálhatatlan sokasága futkosott, dárdákat dobáltak a király hadseregére, amely lent volt a mélyen fekvő úton;
nem is lehet ezt útnak nevezni, hanem valami
szűk hajónak, ahol a tolongás miatt mindenfelé hullottak a legerősebb paripák a katonákkal
együtt. Mert hiszen a meredek fal miatt egyik
oldalon sem tudtak felkapaszkodni az út partjaira a vlachok ellenében, tovább sem haladhattak, a menekülésre sem volt módjuk az ott
elhelyezett akadályok miatt; egészen olyanok
voltak, mint a varsában vagy hálóban megfogott halak. Hullottak az ifjak és öregek, főemberek és hatalmasok válogatás nélkül. Péntektől hétfőig tartott ez a nyomorúságos állapot,
ezekben a napokban a válogatott vitézek úgy
csapódtak egymáshoz, mint a bölcsőben ringatott-rázogatott csecsemők, vagy mint a nádszálak, amelyeket a szél ingat. Nagyon nagy pusztítás volt itt, és a vitézeknek, főembereknek és
nemeseknek megszámlálhatatlan sokasága
esett el Szent Márton vigíliáján, pénteken (november 10-én) és a következő napon... Végül
a kumánoknak (kunoknak) is felbecsülhetetlen
sokasága hullott el... A vlachok sok foglyot
vittek el, sebesülteket is, sértetleneket is; az
összes legyőzöttől nagyon sok fegyvert, értékes
ruhát, arany- és ezüstpénzt szedtek el, drága
edényeket és öveket, sok erszényt garasokkal,
sok lovat nyereggel és kantárral – mindezt elvitték, és magának Bazaráb vajdának adták át.
A csatatéren heverő holtak között számos
neves magyar család fia maradt. Osl Imrefia
Lőrinc, a Kanizsai család alapítója, Aba
Lőrinczfia Tamás, Pető csicsói várnagy, Csepeli Istvánfia János, Endre székesfehérvári
prépost, királyi alkancellár, s vele odaveszett
a király pecsétje is; ott maradtak Mihály
pozsegai és Miklós erdélyi prépostok, András
sárosi plébános, Péter domonkos barát és még
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sok más egyházi és világi főúr, akiknek a vad
oláhok faszögeket vertek agyukba s így pusztították el őket. Nagyon sok volt a fogságba
jutottak száma. Nagybányai Simonfia zarándi
főispán karbénulással került fogságba, Bakó,
Tatamérnak, a későbbi fehérvári prépostnak
testvére egyik szeme árán szabadult meg.
A fővezér Laczkfi István még elég jól járt, mert
csak értékes lovát vesztette el. Maga Károly
király csak Szécsi Dezsőnek, Szécsi Dénes
szörényi bán fiának nemes önfeláldozása révén
szabadult meg, aki látván, hogy az oláhok a
király csoportját támadják a leghevesebben,
ruháját, fegyverzetét felcserélte a királlyal, s
míg az oláhok őt halálra keresték és agyon is
verték, addig Károly király, akit az öreg Dancs
és fia László, Laczkfi István, Csór Tamás,
Szántai Kolos, Berendfia Márton és még többen a jeles vitézek közül élő fal gyanánt körülállottak, hogy a jégesőként hulló nyilak, kövek
és csapások özönét saját testükkel felfogják,
végre szerencsésen megmenekült. Négy álló
napig, november 9–12-ig, péntektől hétfőig
volt a magyar sereg ebben a rettenetes helyzetben, étlen, szomjan, álmatlanul, a küzdelemtől
ellankadva, elejétől végig halálos félelem között, míg végre a sereg maradványainak nagy
nehezen sikerült maguknak a szabadulásra
utat törniük. Ekkor a királyt újabb veszedelem
fenyegette; a fáradtságtól elcsigázott lova makacskodni kezdett és nem bírt, vagy nem akart
tovább menni. Erre Csór Tamás a maga lovát
ajánlotta fel neki, de a lócsere alkalmával a
már szintén végkép kimerült Károly király ismételten lehanyatlott lováról és Szántai Kolos
csak nagy fáradsággal tudta őt ismét nyergébe
visszahelyezni. Ezután a megmenekült seregmaradvány csak még további hosszas fáradalmak és nélkülözések árán jutott el december
közepe táján Magyarországra.
A havasalföldi kudarc nagy szerepet játszott
abban, hogy Károly nem háborúkra, hanem a
gazdasági élet és a diplomáciai kapcsolatok
erősítésére fordította az ország erőforrásait.
Legnagyobb sikerét 1335 őszén érte el, amikor Visegrádon sikerült tárgyalóasztalhoz ültetni III. Kázmér lengyel és Luxemburgi János
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Képzelt csatajelenet
1265. évi eveshami
hadjáratról. A kép
érdekessége, hogy a
szemben álló felek olyan
kardokkal és lándzsákkal
vívtak, valamint olyan
sodronyinget viseltek, mint
amilyeneket az említett
hadjárat idején is viseltek
katonák

alig okozott megbotránkozást. A protestáns
német rendek hamarosan katolikus királyuk
ellen léptek szövetségre, és az újjászervezett,
ugyancsak protestánssá vált angol monarchia
korábbi ellenfelének, Franciaországnak ígért
fegyveres segítséget a katolikus császár ellen.
Egyszóval a középkori keresztény közösség
helyén megszületett az államérdeken alapuló
modern európai államrendszer.
A mi szempontunkból nincs is szükség
mindeme forradalmi átalakulások ismertetésére. Bármilyen gyorsak és gyökeresek voltak is a
politikai és vallási változások, társadalmi és katonai téren Európa a Római Birodalom elleni
barbár invázió óta igen stabilnak mutatkozott.
Az érett középkor idejére (XI–XIII. század)
mindenütt kialakultak a megélhetés és hadviselés alapját képező mezőgazdasági termelés
keretei, és megszilárdultak azok az uralkodó
osztályok, amelyekből a kora újkorig a nem
állandó hadseregek döntő része rekrutálódott.
Voltak persze számottevő különbségek, de az
érett és a késői középkorban a hadszervezet

154

és hadművészet fejlődése mégis figyelemre
méltó hasonlóságot mutat Kasztíliától Franciaországon és Németországon keresztül egészen Lengyelországig. Figyelembe véve, hogy
vallásilag és politikailag Magyarország Szent
István óta a latin keresztény Európához tartozott, és a XIV–XV. századra gazdaságilag
és társadalmilag is nagyon közel került hozzá,
nem véletlen, hogy a kor magyar hadseregei
többé-kevésbé ugyanúgy épültek fel és ugyanúgy harcoltak, mint nyugat-európai megfelelőik. Az alábbiakban megpróbáljuk ismertetni
az állandó vagy lassan változó struktúrákat,
mindig jelezve a magyar szempontból lényeges
eltéréseket. Nem lesz szó az oszmán hadsereg
fejlődéséről, amelyet óriási jelentősége miatt
külön kellene tárgyalnunk.
A XIV–XV. század Európában az átmeneti
jellegű hadseregek kora. Itália kivételével, ahol
a sajátos gazdasági, társadalmi és politikai fejlődés miatt már a XIV. század első harmadától
tisztán zsoldos, nagyrészt külföldiekből (köztük
magyarokból) álló seregek harcolnak (úgyne-
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vezett condottarendszer), egymás mellett élnek
a hadszervezet archaikusabb és újabb formái.
Angliában az 1380-as évekig mutatható ki a
hagyományos feudális jellegű katonai szolgálat,
de a világi nagyhűbéresek már ekkor is fizetést
kapnak a koronától. Ettől kezdve a hadseregszervezés alapja az ott indenture-nek nevezett
rendszer, amely nagyon hasonlít az alább még
említendő magyarországi dispositio intézményére. Ennek lényege, hogy a korona vagy
annak megbízottai különböző létszámú kompániákkal szerződtek, és a szolgálat feltételeit előzetesen írásban rögzítették. Hasonló szisztéma
működött Franciaországban, ahol a felfogadott
kapitányok és katonák szolgálatának feltételeit
V. Károly korától törvények is szabályozták.
A birodalom különböző egyházi és világi fejedelmei, de maga a császár is, például III. Frigyes a
Mátyás elleni háborúban, szerződéses katonaságot alkalmazott. A szerződéses kompániák
mellett azonban az egész korszakban kimutathatók még a feudális kötelezettségekben gyökerező, bár ugyancsak fizetett szolgálat formái.
A kötelező jellegű katonai szolgálat eszméje nem tűnt el teljesen. Még a tenger által
védett Angliában is rendszeresen gyakorlatoztatták a fegyverfogásra képes férfilakosságot,
Franciaországban pedig a százéves háború
kritikus időszakaiban többször is kihirdették
az úgynevezett arriere-bant, amely elvileg az
összes rendelkezésre álló katona mozgósítását
jelentette. A hasonló németországi intézményt
Landesaufgebotnak hívták. Az ilyen jellegű
intézmények a XV. század második felétől
csak olyan peremvidékeken maradtak fenn,
amelyek állandó, súlyos katonai kihívással
néztek szembe. Ilyen volt a magyarországi nemesi felkelés vagy a skótoké, akik külső veszély
esetén még a XV. század legvégén is 30 napig
saját költségükön szolgálták királyukat.
Az állandó hadseregek csírái, akárcsak
Magyarországon, Európa más országaiban is
a stratégiai jelentőségű (vég)várak helyőrségeiből alakultak ki. Angliában például nagyon
hosszú időn keresztül a calais-i helyőrség volt
az egyetlen állandóan fegyverben tartott és
rendszeresen fizetett katonai erő, amely még
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a politika fordulataiba is képes volt beleszólni.
Hasonló szerepet töltöttek be az uralkodói és
fejedelmi testőrségek. 1398-ban II. Richárd
angol király több mint 1000 fegyverest tartott
állandó fizetéssel az udvarában, míg 1467ben a milánói hercegi família testőrsége 2000
főt számlált. Hasonló nagyságú udvari katonasággal rendelkeztek a francia uralkodók a
XV. század második felétől, valamint Merész
Károly burgund herceg.
Valódi állandó hadseregek létrejötte azonban nem csupán a korona akaratától függött,
hanem a fejlett pénzgazdaságtól, valamint ennek folyományaként egy olyan államháztartás
kialakulásától, amely állandó és rendszeresen
behajtott adók révén képes volt a fenntartásukra. Valójában ez az a pont, ahol a késő középkori Magyarország fejlődése eltért a nyugat-európai modelltől. Miközben a kialakuló
központosított nyugati monarchiák fokozatosan növelték és állandósították jövedelmeiket,
Magyarország Mátyás halála után a pénzügyi
összeomlás felé haladt. Jellemző tény, hogy
miközben Mátyás is csak úgy tudta fenntartani zsoldos seregét, hogy szüntelenül foglalkoztatta, kortársa, XI. Lajos egy beszámoló
szerint utolsó éveiben 6-8000 svájcit tartott
állandó fizetségen, anélkül hogy akár egyetlen
hadjáratra sor került volna. A század utolsó
negyedében a francia monarchia már gond
nélkül fegyverben tudott tartani 20-25 000
embert, miközben II. Lajos király a mohácsi
hadjáratra csupán néhány száz ember élén indult el Budáról. Merész Károly halála (1477)
előtt mintegy tízezer fős állandó hadseregnek
parancsolt, és a XVI. század első éveiben már
Spanyolországban is mintegy hétezer katona
(háromezer teljes zsoldon, a többi fél fizetéssel, tartalékban) alkotta a monarchia állandó
fegyveres erejét.
Függetlenül a kiállítás módjától, a XV. század folyamán minden nagyobb hadsereg alapját a tetőtől talpig páncélba öltözött, hosszú
lándzsával és karddal fölszerelt lovagok alkották. A felszerelés jellegében és minőségében
voltak ugyan nemzeti és társadalmi különbségek, de abban nem, hogy a lovagok min-
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és hadművészet fejlődése mégis figyelemre
méltó hasonlóságot mutat Kasztíliától Franciaországon és Németországon keresztül egészen Lengyelországig. Figyelembe véve, hogy
vallásilag és politikailag Magyarország Szent
István óta a latin keresztény Európához tartozott, és a XIV–XV. századra gazdaságilag
és társadalmilag is nagyon közel került hozzá,
nem véletlen, hogy a kor magyar hadseregei
többé-kevésbé ugyanúgy épültek fel és ugyanúgy harcoltak, mint nyugat-európai megfelelőik. Az alábbiakban megpróbáljuk ismertetni
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tisztán zsoldos, nagyrészt külföldiekből (köztük
magyarokból) álló seregek harcolnak (úgyne-
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vezett condottarendszer), egymás mellett élnek
a hadszervezet archaikusabb és újabb formái.
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a stratégiai jelentőségű (vég)várak helyőrségeiből alakultak ki. Angliában például nagyon
hosszú időn keresztül a calais-i helyőrség volt
az egyetlen állandóan fegyverben tartott és
rendszeresen fizetett katonai erő, amely még
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a politika fordulataiba is képes volt beleszólni.
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behajtott adók révén képes volt a fenntartásukra. Valójában ez az a pont, ahol a késő középkori Magyarország fejlődése eltért a nyugat-európai modelltől. Miközben a kialakuló
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Magyarország Mátyás halála után a pénzügyi
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voltak ugyan nemzeti és társadalmi különbségek, de abban nem, hogy a lovagok min-
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denütt a nemesség soraiból kerültek ki. Nyugat-Európában a lovagi hadviseléshez sajátos
ethosz is társult, ami Magyarországon csak
nyomaiban mutatható ki. De a magyar seregek zömét Nikápolytól Mohácsig ugyancsak
nemesi származású páncélos lovasok alkották.
A nehézlovasság alapegysége a nálunk is ismert lándzsa (lancea) volt, amely egy teljes
fegyverzetű páncélos lovast és változó számú
kísérőjét és lovát foglalta magában. Franciaországban a XV. század elején egy lándzsa
egy páncélosból, egy könnyűfegyverzetű lovasból és egy apródból állt. A század közepén
viszont az angoloktól elszenvedett vereségek
hatására a lándzsa két lovas íjásszal és közös
fegyverhordozójukkal bővült, vagyis hat lovast
és hat lovat jelentett. A XIV. század derekától
a királyi rendeletek pontosan előírták a lovagi
felszerelés és fegyverzet elemeit, és a következő
század közepétől Magyarországon is találkozunk hasonló előírásokkal.
A páncélos lovassággal ellentétben a kön�nyűlovasság elsősorban azokon a területeken
jelent meg, amelyek közvetlen kapcsolatban
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álltak a keleti hadviselést alkalmazó hatalmakkal. Így, bár időszakonként kimutatható a francia és angol seregekben is, döntő jelentőségre
a mórokkal harcoló Kasztíliában, a Balkánon
és a XV. század végétől Magyarországon tett
szert. Velence például a Balkánon toborzott,
törökös viseletű és török lovakon harcoló lovasokat alkalmazott háborúiban. Különösen
nagy hírre tettek szert a Mátyás szolgálatában
nyugati harctereken is megforduló szerb (rác)
könnyűlovasok. Az ilyen harcosok éppen mozgékonyságuk okán csupán kicsiny tárcsapajz�zsal, egyélű, hajlított karddal (szablya), illetve
rövid lándzsával voltak felszerelve.
A lovasság és gyalogság közötti átmenetet a
lovas íjászok, illetve számszeríjászok alkották,
akik Angliában jelentek meg a XIV. század
első felében. Nem szabad összetéveszteni őket
a nomád hadseregek lovas-íjászaival, mivel lovaikat csupán szállításra használták, csatákban
gyalogosan harcoltak. Az angol íjászok sikerei
nyomán (például Agincourt, 1415) a francia
és burgund hadseregekben is megjelent ez a
csapatnem. A XV. század folyamán kísérletek
történtek az íjászok páncélzattal való ellátására
és védőfegyverzetük megerősítésére, hogy ellenséges támadás esetén ne szoruljanak a saját
nehézfegyvereseik védelmére. Korszakunkban
a magyar források is gyakran szólnak lovas
íjászokról; a törvényekben a telekkatonaság
alapján kiállított katonák fegyvere szinte mindig rövid lándzsa és íj, de az ilyen fegyveresek
taktikai szerepéről egyéb forrásaink semmit
nem mondanak.
Egy jól felkészített csatamén legalább akkora értéket képviselt, mint egy teljes páncélzat.
Franciaország a középkor végén tudatosan
importált lovakat Angliából, Németországból,
Spanyolországból és Itáliából tenyésztés céljára. Spanyolországban éppen a lovak viszonylag csekély száma okozott gondot. Ráadásul
csatában a ló csaknem olyan értékes zsákmánynak számított, mint a fogoly. Az elfogott,
illetve elpusztult lovak pótlására alakult ki nyugaton az a szokás, hogy a megbízó (vagyis az,
aki a katonafogadásra parancsot adott) előzetes értékbecslés alapján kártérítést fizetett az
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elvesztett lovakért. Itáliában már a XIV. századból fennmaradtak olyan források, amelyek
nemcsak a felfogadott katonákról, hanem a
lovaikról is részletes leírást adnak. Magyarországon ilyen listák nem ismeretesek, de az nyilvánvaló, hogy ló mindig bőséges számban állt
rendelkezésre. Nyugati utazók is megemlékeznek a hatalmas, ridegen tartott ménesekről, és
az oklevelek még kisebb nemesek birtokában
is több száz darabos állományokat említenek.
A nemesi végrendeletekben sokszor találkozunk csataménnel (dextrartus),
amelyet gazdája különösen kedvelt
familiárisának adományoz. A korszak végén egyre nagyobb számban
tűnnek fel a forrásokban a zsákmányolt török lovak. Értéküket mutatja,
hogy amikor 1524-ben Erdődi Péter egyik embere „a szerencse segítségével” három török lovat szerzett,
Frangepán Ferdinánd gróf azonnal
elraboltatta őket, és gazdájukat börtönbe vetette.
A XIV. század közepétől a következő század derekáig a gyalogság
szerepe háttérbe szorult a lovasságé
mögött. Az angol és francia hadseregekből is kiszorultak a gyalog
harcoló lándzsások és pikások, és
csak az íjászokat védelmező állópajzsos katonák maradtak hadrendben.
A helyzet 1450 körül változott meg
ismét, amikor a kialakuló központosított monarchiák felismerték a lovassághoz képest olcsó, de gyakorlott és
nagy létszámú gyalogság előnyeit.
A mintegy 8000 fős gyalogos milícia, az úgynevezett „szabad íjászok”
[francsarchers], akiket VII. Károly francia király állított hadrendbe 1448-tól, már rendszeresen gyakorlatoztak, és előre meghatározott
egységekben harcoltak. Nevükkel
ellentétben tagjai nemcsak íjászok,
hanem vegyesen számszeríjászok, pikások és puskások voltak. A döntő
lépést azonban XI. Lajos tette meg,
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aki svájci gyalogosokat fogadott szolgálatába, saját, pikával, illetve alabárddal felszerelt
francia gyalogságát pedig már egész évben
fegyverben tartotta. Lajos példáját hamarosan
követte Merész Károly burgund herceg, majd
a többi európai uralkodó, köztük a magyar is.
Az új, svájci típusú gyalogság legfőbb erőssége
abban állt, hogy a különböző csapatnemek kiegészítették egymást, s így nem szorultak többé külső támogatásra. Ahogy a kortárs francia
krónikás, Olivier de la Marche írta, „nem fél-
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abban állt, hogy a különböző csapatnemek kiegészítették egymást, s így nem szorultak többé külső támogatásra. Ahogy a kortárs francia
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Jan és Hubert van Eyck:
A Bárány imádása címet viselő
szárnyasoltárának Krisztus
lovagjai című részén (Gent) jól
látszik a kastenburst mellvért

tek a lovasságtól, mert általában három svájci volt együtt, egy pikás, egy puskás és egy
számszeríjász, akik annyira gyakorlottak voltak, hogy szükség szerint segítették egymást”.
A svájciak mellett a legnagyobb hírnévre a német landsknechtek (zsoldos gyalogosok), majd
a svájci mintára megszervezett spanyol gyalogság jutott: nekik köszönhető, hogy a XVI. század második felében végleg leáldozott a középkori lovagi hadviselés napja.
A gyalogság kapcsán kell szólni az európai hadtörténet egy olyan epizódjáról, amely
ugyan átmenetinek bizonyult, de a magyar fejlődésre jelentős hatást gyakorolt. A cseh gyalogságról van szó, amely a huszita népi mozgalomnak köszönhette születését a XV. század második évtizedében. Megszervezője
egy zseniális hadvezér, Jan Žižka volt, akinek
zömmel katonailag képzetlen népfelkelőkből
kellett lovagseregekkel szemben is helytállni
képes sereget szerveznie. Katonai reformjának
lényege az volt, hogy gyalogosait szekerekre
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ültette, amelyeket védekezésnél és
támadásnál is összehangoltan alkalmazott. Védekezéskor a lehetőleg
valamilyen magaslaton felállított
szekereket egymáshoz láncolták, s
a szekereken helyet foglaló kézi lőfegyveres katonáknak és ágyúknak
minden irányban kilövése nyílt. Az
ilyen szekérvárat lovon nem lehetett
megostromolni, a lóról szállt lovag
pedig elvesztette előnyét a képzetlenebb, de fürgébb gyalogossal szemben. De Žižka nem elégedett meg
a támadások kivédésével. Szekereit
oszlopokra tagolta, amelyek menetből képesek voltak támadáshoz rendeződni, és az ellenség csatarendjét
megosztva érvényesíteni tűzerejüket
és számbeli fölényüket. Ez a taktika
csak olyan harcosokkal volt megvalósítható, akik állandóan táborban
éltek, és idejük nagy részét gyakorlatozással töltötték.
Jóllehet az új típusú cseh hadsereg hatalmas vereségeket mért az
ellene küldött, főleg német lovagseregekre,
hatása a hadviselés fejlődésére mégis korlátozott maradt. Ennek oka az, hogy a svájciakkal ellentétben a cseh huszitákból nem
alakult önállóan, szekérvár támogatása nélkül is életképes gyalogság. Mi több, amikor
a XV. század második felében a tüzérség fejlődése véget vetett a szekérvár diadalútjának,
a valamikori husziták utódai maguk is vis�szatértek a nehézlovas harcmódhoz. Azok a
cseh zsoldosok, akik Mátyás király nevezetes
seregének a gerincét alkották, már túlnyomó
többségben páncélos lovasok voltak. A huszita
szekérvár története két szempontból mégsem
tekinthető mellékes epizódnak. Egyrészt látni
fogjuk, hogy maga a szekérvár, igaz, annak
csupán védelmi funkciója, fontos szerepet játszott Hunyadi János törökellenes hadjárataiban. Másrészt a szekerekre szerelt lövegekben
a tábori tüzérség egyik ősét tisztelhetjük, s így
a szekérvárat előkelő hely illeti meg e nagy jövőre hivatott fegyvernem történetében.
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A tüzérség jelentős fejlődésen ment keresztül
a XV. században, bár az igazi „hadügyi forradalom” később ment végbe. Az első, tökéletlen
lőfegyverek a XIV. század első felében jelentek meg Európában, és néhány évtized alatt a
kontinens valamennyi országában elterjedtek.
A XV. század elejéig az ágyúkat vas- vagy
bronzgyűrűkből állították össze, és viszonylag
csekély méretűek voltak. Később elterjedt az
ágyúöntés technikája, ez lehetővé tette a kaliberek egységesítését és a különböző ágyúfajták
megszilárdulását. A XV. század első fele a hatalmas ágyúmonstrumok időszaka; a brabanti
herceg Brüsszelben készíttetett ágyúja például
35 tonnát nyomott. Az általában bombardának
nevezett ostromágyúk mellett megjelentek az
ugyancsak hatalmas, 2-300 fontos kőgolyókat
kilövő mozsarak, majd a többi, Magyarországon is ismert, kisebb kaliberű ágyú (cerbottana,
spingarda, szakállas stb.). Ugyancsak a század
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közepén tűntek fel az első ágyútaligák, amelyek
megkönnyítették a tüzérség mozgatását. Az öntött ágyúk több lőport bírtak el, így nagyobb erővel és nagyobb távolságra repítették a kő- vagy
vasgolyót.
A XV. század második felében már valamennyi európai uralkodó komoly tüzérséggel
rendelkezett. 1489-ben VIII. Károly francia
király tüzérsége 150 különböző méretű ágyúból állt, és a királyi kincstár katonai kiadásainak nyolc százalékát tették ki a tüzérség fenntartásának költségei. Még nagyobb arzenál
birtokosa volt Merész Károly burgund herceg.
1513-ban VIII. Henrik angol király Tournai-t
ostromló seregének 180 ágyúja 32 tonna lőport használt el naponta.
A tüzérség impozáns fejlődése sem fedi el
azonban a tényt, hogy szerepe a XVI. század
előtt nyílt összecsapásokban nagyon korlátozott maradt. Az ágyúzásnak kezdetben csupán

Ez a huszita szekérvárat
ábrázoló kép hűen mutatja
be, hogy milyen hatékony,
aránylag gyorsan felállítható
védelemre lehetett lelni benne

A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG

Jan és Hubert van Eyck:
A Bárány imádása címet viselő
szárnyasoltárának Krisztus
lovagjai című részén (Gent) jól
látszik a kastenburst mellvért

tek a lovasságtól, mert általában három svájci volt együtt, egy pikás, egy puskás és egy
számszeríjász, akik annyira gyakorlottak voltak, hogy szükség szerint segítették egymást”.
A svájciak mellett a legnagyobb hírnévre a német landsknechtek (zsoldos gyalogosok), majd
a svájci mintára megszervezett spanyol gyalogság jutott: nekik köszönhető, hogy a XVI. század második felében végleg leáldozott a középkori lovagi hadviselés napja.
A gyalogság kapcsán kell szólni az európai hadtörténet egy olyan epizódjáról, amely
ugyan átmenetinek bizonyult, de a magyar fejlődésre jelentős hatást gyakorolt. A cseh gyalogságról van szó, amely a huszita népi mozgalomnak köszönhette születését a XV. század második évtizedében. Megszervezője
egy zseniális hadvezér, Jan Žižka volt, akinek
zömmel katonailag képzetlen népfelkelőkből
kellett lovagseregekkel szemben is helytállni
képes sereget szerveznie. Katonai reformjának
lényege az volt, hogy gyalogosait szekerekre

158

ültette, amelyeket védekezésnél és
támadásnál is összehangoltan alkalmazott. Védekezéskor a lehetőleg
valamilyen magaslaton felállított
szekereket egymáshoz láncolták, s
a szekereken helyet foglaló kézi lőfegyveres katonáknak és ágyúknak
minden irányban kilövése nyílt. Az
ilyen szekérvárat lovon nem lehetett
megostromolni, a lóról szállt lovag
pedig elvesztette előnyét a képzetlenebb, de fürgébb gyalogossal szemben. De Žižka nem elégedett meg
a támadások kivédésével. Szekereit
oszlopokra tagolta, amelyek menetből képesek voltak támadáshoz rendeződni, és az ellenség csatarendjét
megosztva érvényesíteni tűzerejüket
és számbeli fölényüket. Ez a taktika
csak olyan harcosokkal volt megvalósítható, akik állandóan táborban
éltek, és idejük nagy részét gyakorlatozással töltötték.
Jóllehet az új típusú cseh hadsereg hatalmas vereségeket mért az
ellene küldött, főleg német lovagseregekre,
hatása a hadviselés fejlődésére mégis korlátozott maradt. Ennek oka az, hogy a svájciakkal ellentétben a cseh huszitákból nem
alakult önállóan, szekérvár támogatása nélkül is életképes gyalogság. Mi több, amikor
a XV. század második felében a tüzérség fejlődése véget vetett a szekérvár diadalútjának,
a valamikori husziták utódai maguk is vis�szatértek a nehézlovas harcmódhoz. Azok a
cseh zsoldosok, akik Mátyás király nevezetes
seregének a gerincét alkották, már túlnyomó
többségben páncélos lovasok voltak. A huszita
szekérvár története két szempontból mégsem
tekinthető mellékes epizódnak. Egyrészt látni
fogjuk, hogy maga a szekérvár, igaz, annak
csupán védelmi funkciója, fontos szerepet játszott Hunyadi János törökellenes hadjárataiban. Másrészt a szekerekre szerelt lövegekben
a tábori tüzérség egyik ősét tisztelhetjük, s így
a szekérvárat előkelő hely illeti meg e nagy jövőre hivatott fegyvernem történetében.

159

A tüzérség jelentős fejlődésen ment keresztül
a XV. században, bár az igazi „hadügyi forradalom” később ment végbe. Az első, tökéletlen
lőfegyverek a XIV. század első felében jelentek meg Európában, és néhány évtized alatt a
kontinens valamennyi országában elterjedtek.
A XV. század elejéig az ágyúkat vas- vagy
bronzgyűrűkből állították össze, és viszonylag
csekély méretűek voltak. Később elterjedt az
ágyúöntés technikája, ez lehetővé tette a kaliberek egységesítését és a különböző ágyúfajták
megszilárdulását. A XV. század első fele a hatalmas ágyúmonstrumok időszaka; a brabanti
herceg Brüsszelben készíttetett ágyúja például
35 tonnát nyomott. Az általában bombardának
nevezett ostromágyúk mellett megjelentek az
ugyancsak hatalmas, 2-300 fontos kőgolyókat
kilövő mozsarak, majd a többi, Magyarországon is ismert, kisebb kaliberű ágyú (cerbottana,
spingarda, szakállas stb.). Ugyancsak a század

AZ ANJOUK, MAJD ZSIGMOND KORA

közepén tűntek fel az első ágyútaligák, amelyek
megkönnyítették a tüzérség mozgatását. Az öntött ágyúk több lőport bírtak el, így nagyobb erővel és nagyobb távolságra repítették a kő- vagy
vasgolyót.
A XV. század második felében már valamennyi európai uralkodó komoly tüzérséggel
rendelkezett. 1489-ben VIII. Károly francia
király tüzérsége 150 különböző méretű ágyúból állt, és a királyi kincstár katonai kiadásainak nyolc százalékát tették ki a tüzérség fenntartásának költségei. Még nagyobb arzenál
birtokosa volt Merész Károly burgund herceg.
1513-ban VIII. Henrik angol király Tournai-t
ostromló seregének 180 ágyúja 32 tonna lőport használt el naponta.
A tüzérség impozáns fejlődése sem fedi el
azonban a tényt, hogy szerepe a XVI. század
előtt nyílt összecsapásokban nagyon korlátozott maradt. Az ágyúzásnak kezdetben csupán
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ábrázoló kép hűen mutatja
be, hogy milyen hatékony,
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védelemre lehetett lelni benne
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XV. századi francia illusztráció,
amely a háromszáz évvel korábbi
hattíni csatáról,
a keresztény-muszlim összecsapás
szimbólumaként számon tartott
ütközetről készült

pszichológiai hatása volt, és komoly pusztítást
később sem végzett az ellenség soraiban. Ennek három fő oka a csekély tűzgyorsaság, a
szállítás nehézségei, valamint a megbízhatatlan célzás volt. A lövések után szükséges hűtés
és lassú újratöltés miatt az ellenfél gyors rajta-
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ütéssel meglephette a tüzéreket, és egyszerűen
beszögelte az ágyúkat. Az ilyen rajtaütések
kivédésére az ágyúállásokat sáncokkal és karókkal erősítették meg, ez viszont lehetetlenné
tette az ágyúk mozgatását csata közben. Így a
tüzérségi párbaj általában néhány sortűzre kor-
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látozódott, de a csata vagy ütközet eldöntésébe
nem tudott beleszólni a tüzérség. Nem véletlen, hogy a szemtanú Philippe de Commynes
beszámolója szerint a fornovói csata (1495)
3600 olasz és francia áldozatából alig tízzel
végzett ágyúlövés. A nagy csatákban, mint
Mohácsnál is, nagyobb zavart okozott a gomolygó lőporfüst, mint maguk az ágyúlövések.
Más volt a helyzet az ostromokkal.
A XV. században a tüzérség már viszonylag
nagy hatásfokkal rontotta a falakat. Ugyanakkor a csekély tűzgyorsaság miatt komolyabb
rések törése sok időt vett igénybe, és időt
hagyott a védőknek a javításra. Ráadásul a
XV. században már a legtöbb vár és megerősített város is fel volt szerelve tűzfegyverekkel,
és ez tovább növelte a védelem hatásfokát.
A rések ellen indított roham mindig súlyos
veszteségekkel járt, ezért az ostromlók inkább
választották a kiéheztetés fárasztóbb és költségesebb, de kevesebb véráldozattal járó megoldását. Látni fogjuk, hogy a kor hadseregei
közül egyedül a kimeríthetetlen emberutánpótlással rendelkező oszmánok engedhették
meg maguknak, hogy akár többször és európai szemmel elképzelhetetlenül súlyos veszteségekkel próbálkozzanak egy-egy vár elfoglalásával. Egyébként megállapítható, hogy egy
jól felszerelt és elegendő létszámú helyőrséggel ellátott vár a legnagyobb ostromló sereggel szemben is kitartott addig, amíg a támadó
sereg demoralizálódása vagy felmentő sereg
érkezése véget vetett az ostromnak.
A késő középkori hadseregek szervezetük,
valamint az őket fenntartó államok jellege okán
kevés nyílt csatát és ütközetet vívtak. A hagyományos lovagseregek összecsapásai általában
tömeges párviadalok alakját öltötték, és így
kevés áldozattal jártak. A modern zsoldos seregek viszont túlságosan sokba kerültek ahhoz,
hogy egyetlen összecsapásban kockára tegyék
őket. Megfontolt és nagyralátó uralkodók,
mint XI. Lajos francia király vagy Hunyadi
Mátyás ezért egyenesen kerülték az ütközeteket. Erre annál is inkább jó okuk volt, mert bár
a hadseregeket alkotó kompániák egyenként
összeszokott egységeket alkottak, hadsereg-
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szinten alig voltak képesek együtt manőverezni. Zavar esetén ezért gyakori volt a tömeges
megfutamodás és fogságba esés. Ugyancsak
hétköznapi jelenség volt, akár ütközet közben
is, a zsákmányolás, amely nemritkán váratlan
fordulatokat eredményezett. Mi több, mivel
általában maguk a hadvezérek is aktívan részt
vettek az ütközetben, a harc hevében képtelenek voltak áttekinteni a helyzetet és irányítani
csapataikat.
Ha – sokszor a felek akarata ellenére –
mégis csatára vagy ütközetre került sor, a kor
hadseregei általában ugyanazon taktikai elemeket alkalmazták. A lovasság legtöbbször
ív alakban, három vagy négy sor mélységben
állt fel úgy, hogy hosszában több egységre volt
tagolva. A sereg szélein, a bekerítést megakadályozandó, szárnyakat formáltak. A rohamot
általában nem egyszerre kezdték, hanem az
egységek rövid időközönként követték egymást. Az egymás mellett haladó lovasoknak
ügyelniük kellett arra, hogy lépést tartsanak,

Aranyozott ezüstszerelésű lovagi
pallos markolata a XVI. század
második negyedéből
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szinten alig voltak képesek együtt manőverezni. Zavar esetén ezért gyakori volt a tömeges
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és ne távolodjanak el egymástól, mert a roham
csak tömött sorokban fejtette ki lökő hatását.
Alapvető jelentőségű volt, hogy a rohamozó
lovasság ne torlódjon fel, és ne forduljon meg,
mert ez egyenértékű volt a vereséggel. Ha a
lovassággal szemben gyalogság állt, a roham
feladata az volt, hogy megbontsa az ellenfél
harcrendjét, hogy aztán a nyomában érkező
gyalogság megsemmisítse a kisebb csoportokra
bomlott ellenséget. Ez a taktika összeszokott
gyalogsággal, például a janicsárokkal szemben

tökéletesen eredménytelennek bizonyult. Elegendő számú lovas esetén tartalékot képeztek,
amely szükség szerint a csatatér bármely pontján bevethető volt.
A nyugati hadviselés ismerte a lóról szállt
gyalogság intézményét is, bár magyarországi
alkalmazásáról nincs tudomásunk. Ilyen esetben a teljes páncélzatú lovagok, mivel elvesztették mozgékonyságuk legfőbb eszközét, a lovat, szinte mindig védelemre rendezkedtek be,
és csak a legritkább esetben nyomultak előre.
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A XI. századból több csata is ismeretes,
amikor lovagi seregek gyalogosan harcoltak.
A taktika második virágkorát a százéves háború idején élte, amikor az angol íjászokkal
szemben a hagyományos francia lovasroham
hatástalannak, mi több, önpusztítónak bizonyult.
A csaknem kizárólag gyalogos sereg csatarendjére példa a svájciak felállása az 1476-os
murteni csatában. Itt a svájciak a viszonylag
csekély számú lovasság mellett három egységbe tagozódtak. A mintegy 5000 főnyi elővédet
számszeríjászokból, puskásokból és pikásokból álló elit csapatok alkották. A seregderék
ék alakban végződő formációba rendeződött,
kívül négy sor pikással, akik 5,5 méter hosszú
pikáikkal, 1,8 méter hosszú szálfegyverekkel
felszerelt alabárdosokat fogtak közre. Végül
az utóvédet ugyanilyen összetételű és alakú, de
kisebb létszámú egység alkotta. Támadás esetén a pikások feladata volt az ellenség sorainak
megbontása, hogy az általuk vágott résekbe
benyomulhassanak az alabárdosok. Lovassági
roham kivédésekor viszont a pikások szorosan
egymáshoz támaszkodva, pikáikkal valóságos
sündisznóállást vettek fel.
A svájciak azonban kivételt jelentettek a korban. A gyalogság, katonailag és társadalmilag
is alárendelt, önálló harcra képtelen fegyvernem lévén, mindig lovassággal együtt harcolt.
A harcrendben az éppen követendő taktikának megfelelő alakzatban, egy tömbben vagy
lovassággal vegyesen foglalt helyet. Csatában
a puskásokra, íjászokra a rohamozó lovasság
sorainak megritkítása várt, a szálfegyveresekre a roham felfogása. Ugyancsak a gyalogság
feladata volt a lovasroham által vágott résekbe nyomulva az ellenállás megtörése. Vesztes
csata esetén a legnagyobb veszteségeket, gyors
menekülésre képtelen lévén, mindig a gyalogság szenvedte el. Nem volt ez másként a magyar seregekben sem, mint azt számos példán
látni fogjuk. Sőt, a magyar hadseregben a gyalogság aránya még a nyugat-európainál is alacsonyabb volt. A gyalogság hatékonyságának
záloga az összeszokottság volt, amit a nyugati
monarchiák vagy az állandó fegyverben tartás-
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sal, vagy már eleve begyakorlott, főleg svájci
gyalogság felfogadásával biztosítottak. Svájciak alkalmazásával Mátyás is próbálkozott,
de halála után a magyar államnak nem volt
többé pénze számottevő gyalogság fegyverben
tartására. Ennek híján pedig a magyar hadseregnek esélye sem volt a kor egyetlen állandó,
reguláris gyalogságával, a janicsárokkal szemben.
* Idézet Pálosfalvi Tamás: Nikápolytól Mohácsig
1396–1526 (Zrínyi Kiadó, Budapest, 2005)
című könyvéből

Lovagi kard és markolata
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magyar–oszmán küzdelem több évszázados története az 1389. évi első
rigómezei csatával vette kezdetét. A szerbek
rigómezei veresége azt jelentette, hogy immár
Magyarország ellen is megindultak az oszmán
hódítás első fázisát jelentő pusztító betörések.
Ezek hatását mutatja, hogy az ország déli
megyéiben nem egy jelentős helység már az
1390-es években végleg elpusztult. A néhai
Himfi Benedek bánnak, I. Lajos híres bárójának leányát ekkor hurcolták el török portyázok
a Temes megyei Egerszegről. A folyamatos török betörések olyan, a mongol invázió óta nem
tapasztalt változásnak voltak a jelei, amelyek a
magyar kormányzatot korábbi külpolitikájának
gyökeres átalakítására kényszerítették.
A nehéz körülmények között trónra jutott
Zsigmond király 1389-től évente hadjáratot
indított a török betörések megtorlására, 1392ben már egy kisebb nemzetközi koalíció élén.
Ez utóbbi sereg átkelt a Dunán, és megpróbálta csatára kényszeríteni a személyesen felvonult
Bajezid szultánt, aki azonban kitért az összecsapás elől. Nem először történt, hogy magyar
oldalon alábecsülték a hagyományos keleti
hadviselés fortélyait alkalmazó oszmánok erejét. Az 1392. évi hadjárat látszólagos sikere
ugyanis, akárcsak fél évszázaddal később Hunyadi hosszú hadjárata, azt a meggyőződést
érlelte meg a magyar kormányzatban, hogy az
oszmánok ereje egyetlen, nagyszabású hadjárattal megtörhető.
A meggyőződést tovább erősítették a következő évek eseményei. 1394 őszén Bajezid
szultán vereséget mért Mircea havasalföldi fejedelemre, és saját jelöltjét, Vladot ültette helyette a trónra. Mircea a vereség után Magyarországra menekült, és Zsigmondtól kért segítséget. A magyar király 1395-ben személyesen
vonult a törökbarát vajda ellen, és visszaültette
a trónra Mirceát. A hadjárat során sikerült

visszafoglalni a Duna mentén álló Kisnikápoly
várát. Mi több, a bosszúból Magyarország
déli megyéire törő török sereget a temesi ispánok legyőzték. Úgy tűnt, hogy megérett az idő
a felborult erőegyensúly helyreállítására.
Zsigmond nagyszabású diplomáciai offenzívával kívánta megalapozni a hadjárat sikerét.
A középkori lovagi eszmény utolsó virágzását
élő európai nemesség az egyházszakadás ellenére is kedvezően fogadta a keresztes hadjárat
tervét. Nemcsak a lovagság „őshazájából”,
Franciaországból és a Valois hercegek által
uralt Burgundiából érkeztek lovagok, hanem
Angliából, Lengyelországból, a német fejedelemségekből és városokból is. Velence flottát
szerelt föl, csatlakozott a johanniták nagymestere és természetesen az oszmánok által
leginkább fenyegetett Bizánc. Zsigmond diplomáciai ügyességének és a kedvező nemzetközi helyzetnek köszönhetően utoljára sikerült
Európa elitjét a nagy cél, az oszmánok kiűzése
érdekében egyesíteni.

165

A nemzetközi kontingens oroszlánrészét a
franciák és burgundiak alkották. Legpontosabban a burgundi trónörökös, Félelemnélküli
János kíséretét alkotó kontingenst ismerjük,
amely 108 lovagból, 107 lovagi módon harcoló, de nem lovagi rendű lovasból, 12 íjászból
és 22 számszeríjászból állt. A francia–burgundi kontingens többi részét a krónikás Froissart
1000 főre (lovagok és nem lovagi rendű lovasok) teszi, ami igen megbízható becslésnek
tűnik. Ha az íjászok és számszeríjászok száma
ugyanúgy aránylott a lovagokéhoz, mint János
gróf kíséretében, lehettek mintegy másfél százan. Mindent összevetve tehát a francia–burgundi sereg harcra kész tagjainak létszáma
aligha haladta meg a másfél ezret. Mivel a
többi náció által kiállított csapatok nagyságban meg sem közelítették a francia–burgundi
kontingenst, a teljes keresztény koalíciós haderő nagyságát, a magyarokat és havasalföldieket nem számítva, semmiképpen nem tehetjük 5000 főnél többre. Ez még mindig igen
tekintélyes létszám, figyelembe véve, hogy nem
gyülevész keresztes hadról, hanem az európai
lovagság harci tapasztalatokkal bíró krémjéről
volt szó. Vezetői között olyan tekintélyes vezéreket látunk, mint Philippe d’Artois, Fran-
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ciaország connétable-ja, vagy éppen a híres
Boucicaut marsall (e cím a magyar lovászmester megfelelője volt).
Magyar oldalon is nagyon komoly előkészületeket tettek. Zsigmond mozgósította a
teljes nemességet, de az így felálló sereget,
mivel támadó hadjárat készült, csak a határok
biztosítására tudta igénybe venni. Zsigmonddal tartottak viszont azok a tehetős köznemesek, akik megengedhették maguknak a lovagi
felszerelést, és jövendő adományok reményében érdemesnek látták elkísérni uralkodójukat a törökök ellen. A magyar sereg magvát
azonban azok a katonák alkották, akiket a
méltóságviselő bárók és udvari familiárisok
fogadtak fel a királyi jövedelmek terhére. Az
így kiállított sereg biztosan nem haladta meg
a tízezer főt, de jelentős része az elmúlt esztendőkben már tapasztalatot szerzett a török
elleni hadviselés fortélyaiban. Ugyancsak
Magyarországról vitte magával a sereg az ostromokhoz szükséges felszerelést, az ágyúk és a
hagyományos ostromgépek zömét is. Mindent
összevéve nem tűnt alaptalannak Zsigmond
optimizmusa, aki állítólag kijelentette: „annyi
a lándzsánk, hogy az eget is fenntarthatnánk,
ha ránk szakad”.

Francia és burgundi lovagok
Berry herceg hóráskönyvéből
(Trés riches heures du duc
Berry, 1410 körül)
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Francia és burgundi lovagok
Berry herceg hóráskönyvéből
(Trés riches heures du duc
Berry, 1410 körül)
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►►
A nikápolyi csata ábrázolása
a Topkapi Szeráj Múzeum
krónikáinak egyikéből.
A törökök tartják kezükben
a várat, amelyet a keresztény
sereg ostromol, központi
hadában a magyarokkal.
Külön figyelmet érdemelnek
a képen lévő keresztény ágyúk

A Budáról nyár derekán elinduló koalíciós
hadsereg Orsovánál kelt át a Dunán, és a folyó déli partján, az útjába eső kisebb várakat
elfoglalva haladt előre. Szeptember közepén
ért Nikápoly vára alá, ahol Mircea vajda az
előző évben Zsigmonddal kötött szerződés értelmében néhány ezer ember élén csatlakozott
hozzá. A román kontingenssel együtt a sereg
létszáma talán 25 000 főre rúghatott.
A várostromok, főleg pedig Nikápoly elhúzódó ostroma, sok vitára adtak okot a történetírásban. Akárcsak az 1444. évi hadjárattal
kapcsolatban, ezúttal is felvetődik a kérdés,
hogy az alapvetően lovasokból álló sereg miért nem tört egyenesen előre Konstantinápoly
fele, hogy egyesüljön a bizánciakkal. Egy
döntő keresztény győzelem esetén a még meg
sem erősödött balkáni török uralom minden
bizonnyal egy csapásra összeomlott volna.
A kényelmes tempót inkább az a meggyőződés
indokolhatta, hogy Bajezid szultán, akárcsak
1392-ben, ezúttal is ki fog térni a keresztény
sereg elől. Valószínű továbbá, hogy a Dunától
sem akartak elszakadni, amely az utánpótlás
biztosításának legkönnyebb módját jelentette.
A szultán azonban másképp cselekedett.
Gond nélkül átszállította seregeit a tengerszorosokon, és megindult Nikápoly felmentésére.
Az oszmán sereg létszámának megállapítása
még nehezebb, mint a koalíciós seregé. A janicsárok létszáma II. Murád idején érte el a
3000 főt, ekkor tehát még biztosan kevesebben, talán kétezren lehettek, íjjal felfegyverezve. Az oszmán sereg nagy részét a szpáhik,
illetve könnyűlovas íjászok tették ki, bizonytalan létszámban; annyi bizonyos, hogy török
oldalon sem lehetett harmincezernél sokkal
több katona. Az erőviszonyok tehát, legalábbis a számok szintjén, kiegyensúlyozottak voltak. Nikápolynál a keresztények nem számbeli
kisebbségük, hanem fegyelmezetlenségük és a
török taktika ismeretének hiánya miatt szenvedtek katasztrofális vereséget.
Bajezid szultán a hagyományosnak nevezhető módon állította föl seregét Nikápolytól
délre, dombokkal szegdelt, nehezen belátható
terepen. Középen foglaltak helyet a janicsá-
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rok, akiknek sorai előtt földből és karókból
erős védsáncot emeltek. A janicsárok mellett
kétoldalt álltak a szpáhik, előttük pedig a kön�nyűlovas íjászok. Végül a dombok fedezékében mintegy 5000, részben szerb lovas képezte a tartalékot. Jól látható, hogy a török sereg
felállása alapvetően defenzív jellegű volt, mint
mindig, ha nyugati típusú páncélos lovagsereggel állt szemben.
A koalíciós sereg felállása meglehetősen
homályos. Aligha lehet kétséges a források állítása, amely szerint a csatát megelőző haditanácson homlokegyenest eltérő nézetek csaptak
össze. Ez volt az első eset, amikor nemcsak
a nyugati lovagok, de magyar társak is a teljes oszmán sereggel álltak szemben. Merész
Fülöp burgundi herceg kifejezetten parancsba adta fiának, János grófnak, hogy mindig
ő haladjon a keresztény sereg élén. Valószínű, hogy a teljes páncélzatot viselő francia és
burgundi lovagok fölényben érezték magukat
nemcsak a könnyűlovas íjászokkal, de a lényegesen gyengébben vértezett szpáhikkal szemben is. Talán ez lehetett az oka, hogy szakítottak az angol íjászokkal szemben 1356 után
követett gyalogos harcmóddal. Zsigmond és a
magyar bárók, valamint a havasalföldiek, akik
az elmúlt években belekóstolhattak a törökök
alapvetően keleti jellegű, cselvetésre épülő
taktikájába, óvatosabb felállást javasoltak.
A csatát a viszonylag nagy létszámú magyar
és román lovasság kezdte volna, hogy a francia
lovagok még a szpáhik újrarendeződése előtt
felmorzsolhassák a janicsárok ellenállását.
A nikápolyi és későbbi tapasztalatok fényében
egyértelműen leszögezhető, hogy a begyakoroltan manőverező janicsárok szétszórása lovasrohammal lehetetlen volt, de az adott helyzetben
a lovagok gyalogos harca vagy föl sem merült,
vagy a terv azonnal megbukott a büszke franciák és burgundiak ellenállásán.
A csata napján mindenesetre a francia–burgundi kontingens foglalt helyet az első vonalban. A második harcrendben álltak a magyar
sereg páncélos lovasai, valamint a nemzetközi erők maradék része, és a szárnyakra kerültek a román és magyar könnyűlovasok. Az íjá-
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szok és számszeríjászok száma olyan csekély
volt, hogy támadás esetén semmilyen szerepet
nem játszhattak.
A csata lefolyását nem tudjuk pontosan
rekonstruálni. A rendelkezésre álló források
többsége ugyanis olyanoktól származik, akik
ott sem voltak Nikápolynál. Későbbi analógiák alapján feltehető, hogy az irreguláris török
lovasság felvonulását, majd megtorpanását a
franciák támadásnak értelmezték, és maguk is
megindultak előre. A törökök szokás szerint
visszavonultak, majd a janicsárok előtt szétváltak. A nyomukban előretörő lovagok között
súlyos pusztítást végeztek a janicsárok nyilai,
akik pedig túlélték a nyílzáport, a lovasok ellen
emelt akadályoknál torpantak meg. Úgy tűnik,
hogy a franciák csak ekkor próbáltak lovaikról
leszállva alakzatba rendeződni, a szpáhik rohama azonban elsöpörte őket.
Ekkor érkeztek meg a második harcrend lovasai, akiknek rohama visszanyomta a szpáhik
arcvonalát. Ebben a pillanatban úgy tűnhetett, hogy a rosszul eltervezett francia attak
ellenére sikerül megfordítani a csata menetét.
A szultán által tartalékban hagyott lovasság
rohama azonban oldalba kapta a keresztények
második vonalát, és ettől kezdve nem lehetett
többé megmenteni a helyzetet. A nyugati források a magyarokat és havasalföldieket vádolják megfutamodással, de aligha van igazuk.
Nincs abban semmi meglepő, hogy a második
hullámban érkező, egyébként is könnyűlovas
románok tudtak leghamarabb egérutat nyerni, míg a lovaikról leszállt franciáknak esélyük
sem volt a menekülésre.
A legsúlyosabb veszteségeket természetesen
az első vonalban rohamozó francia–burgundi
lovagok szenvedték el. Maga János gróf megmenekült ugyan a haláltól, de oszmán fogságba
esett, és kiváltása csak velencei kereskedők által folyósított óriási kölcsönök segítségével volt
lehetséges. Kiváltása apjának, Fülöp burgundi
hercegnek mintegy félmillió dukátba (nagyjából
ugyanannyi aranyforintba) került; ez az összeg
magasabb, mint Zsigmond király egy esztendei magyarországi bevétele. Fülöp herceg még
évekkel a csata után is komoly összegeket fize-
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tett a csata azon túlélőinek, akik költségeik és
váltságdíjuk kifizetése miatt súlyos anyagi helyzetbe kerültek.
Magyar részről ugyancsak sokan kerültek
fogságba. Zsigmond király hajón menekült a
csatatérről, és csak több hónapi kalandos utazás végén, 1397-ben, Dalmácián keresztül tért
vissza Magyarországra. Az ő szempontjából
a csata legsúlyosabb következménye az volt,
hogy – bár önhibáján kívül, de – neki kellett
viselnie a vereség ódiumát. Mivel egyébként
sem volt született hadvezér, sokkal inkább kiváló diplomata, a kudarc emlékét később sem
tudta fényes győzelmekkel feledtetni.
Sokkal rosszabbul járt uralkodójánál a nádor, Jolsvai Leusták, aki az oszmánok fogságába esett. Jóllehet „csupán” hatvanezer forint
váltságdíjat követeltek érte, az összeget az ország egyik leghatalmasabb családja még birtokai jórészének zálogba vetésével és eladásával
sem tudta előteremteni: a nádor évekkel később
török fogságban halt meg. Ugyanígy járt számos ismert és ismeretlen magyar katona, akikről gyakran csak annyit tudtak, hogy „nyomuk
veszett” a törökökkel vívott csatában.
A nikápolyi csata legfőbb tanulsága az volt,
hogy a rendkívül fegyelmezett, begyakorlott,
az európaiak által rég elfeledett keleti taktikai
elemeket alkalmazó oszmán hadsereget nem
lehet alkalmi módon összegyűjtött, a szükséges tapasztalatokat nélkülöző lovagseregekkel
legyőzni. Zsigmond a maga részéről levonta
a következtetést, és uralkodása hátralévő hos�szú periódusában nem próbálkozott többé a
nikápolyihoz hasonló grandiózus vállalkozással. Helyette lefektette annak a végvárrendszernek az alapjait, amely csaknem százhúsz
esztendőn keresztül útját állta az egyre fokozódó oszmán nyomásnak. Nikápoly eszméjéhez
később, mint látni fogjuk, Hunyadi János tért
vissza rövid időre, de két súlyos vereség őt is
rádöbbentette, hogy a megváltozott erőviszonyokat nem lehet többé figyelmen kívül hagyni.
* Idézet Pálosfalvi Tamás: Nikápolytól Mohácsig
1396–1526 (Zrínyi Kiadó, Budapest, 2005)
című könyvéből
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lehetséges. Kiváltása apjának, Fülöp burgundi
hercegnek mintegy félmillió dukátba (nagyjából
ugyanannyi aranyforintba) került; ez az összeg
magasabb, mint Zsigmond király egy esztendei magyarországi bevétele. Fülöp herceg még
évekkel a csata után is komoly összegeket fize-
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tett a csata azon túlélőinek, akik költségeik és
váltságdíjuk kifizetése miatt súlyos anyagi helyzetbe kerültek.
Magyar részről ugyancsak sokan kerültek
fogságba. Zsigmond király hajón menekült a
csatatérről, és csak több hónapi kalandos utazás végén, 1397-ben, Dalmácián keresztül tért
vissza Magyarországra. Az ő szempontjából
a csata legsúlyosabb következménye az volt,
hogy – bár önhibáján kívül, de – neki kellett
viselnie a vereség ódiumát. Mivel egyébként
sem volt született hadvezér, sokkal inkább kiváló diplomata, a kudarc emlékét később sem
tudta fényes győzelmekkel feledtetni.
Sokkal rosszabbul járt uralkodójánál a nádor, Jolsvai Leusták, aki az oszmánok fogságába esett. Jóllehet „csupán” hatvanezer forint
váltságdíjat követeltek érte, az összeget az ország egyik leghatalmasabb családja még birtokai jórészének zálogba vetésével és eladásával
sem tudta előteremteni: a nádor évekkel később
török fogságban halt meg. Ugyanígy járt számos ismert és ismeretlen magyar katona, akikről gyakran csak annyit tudtak, hogy „nyomuk
veszett” a törökökkel vívott csatában.
A nikápolyi csata legfőbb tanulsága az volt,
hogy a rendkívül fegyelmezett, begyakorlott,
az európaiak által rég elfeledett keleti taktikai
elemeket alkalmazó oszmán hadsereget nem
lehet alkalmi módon összegyűjtött, a szükséges tapasztalatokat nélkülöző lovagseregekkel
legyőzni. Zsigmond a maga részéről levonta
a következtetést, és uralkodása hátralévő hos�szú periódusában nem próbálkozott többé a
nikápolyihoz hasonló grandiózus vállalkozással. Helyette lefektette annak a végvárrendszernek az alapjait, amely csaknem százhúsz
esztendőn keresztül útját állta az egyre fokozódó oszmán nyomásnak. Nikápoly eszméjéhez
később, mint látni fogjuk, Hunyadi János tért
vissza rövid időre, de két súlyos vereség őt is
rádöbbentette, hogy a megváltozott erőviszonyokat nem lehet többé figyelmen kívül hagyni.
* Idézet Pálosfalvi Tamás: Nikápolytól Mohácsig
1396–1526 (Zrínyi Kiadó, Budapest, 2005)
című könyvéből
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A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG

Az utolsó offenzíva:
a rigómezei csata*

A

várnai csatavesztés (1444) és a király
I. Ulászló halála után szó sem lehetett
az oszmánok elleni offenzív stratégia azonnali
folytatásáról. Hunyadi János hadvezér azonban nem adta fel korábbi meggyőződését, és
csak helyzetének megszilárdulására várt, hogy
ismét a saját területén próbálja térdre kényszeríteni az ellenséget.
Hunyadi a várnai csatából már mint az
ország egyik leggazdagabb, de mindenképpen a legtekintélyesebb embere tért haza. Az
1445. májusi országgyűlésen még csak a rend
fenntartásával megbízott hét főkapitány egyikének választották, de Erdélyben és a környező megyékben már az ország teljhatalmú uraként intézkedett. 1445 őszén a havasalföldi
fejedelemmel szövetségben, burgundi hajók
támogatásával villámhadjáratot vezetett az
Al-Dunához, ahol sikertelenül ostromolták
Kisnikápoly várát. Ezután Hunyadi a Szlavóniát megszállva tartó Cillei grófok ellen
vezetett hadat (1446. április–május), majd,
immár mint az ország kormányzója, 1446
késő őszén Frigyes német királyt próbálta
erővel rászorítani az elfoglalt magyar területek kiürítésére. Katonai szempontból egyik
akciója sem volt sikeres, de hadvezéri nimbuszát csak átmenetileg tépázták meg. 1447
folyamán sikerült kiegyeznie Frigyessel, a
Cilleiekkel, valamint az ország északnyugati
részeit V. László nevében megszállva tartó
cseh Jiskrával, s így biztosította egy újabb törökellenes hadjárat belpolitikai feltételeit.
Hunyadi kormányzó 1447 folyamán a pápát és az európai hatalmakat próbálta együttműködésre ösztönözni, nem sok sikerrel.
Egyedül Aragóniai Alfonz nápolyi királlyal
sikerült egy konkrét tervben megállapodnia.
Alfonz százezer arany fizetését vállalta 16 ezer
zsoldos felfogadására, Hunyadi ugyanennyi
katona kiállítását ígérte, s ennek az erőnek

kellett volna, havasalföldi segítséggel, kiűznie
a törököket Európából. A tervből nem lett
semmi, bár Hunyadi még a magyar királyságot is felajánlotta Alfonznak. Sikerült viszont
megújítani a szövetséget az albán Kasztrióta
Györggyel, aki évek óta sikerrel állt ellen az
oszmán nyomásnak. Ugyancsak számíthatott
Hunyadi a havasalföldi vajda támogatására,
akit 1447–48 telén fegyveres erővel maga
segített a trónra jutni. Nagy veszélyt jelentett
viszont Brankovics György szerb despota
hozzáállása, akit 1444 óta egyre mérgesedő
konfliktus állított szembe Hunyadival, és akinek ellenséges magatartása az egész hadjárat
kudarcával fenyegetett.
A hadjárat finanszírozására szokás szerint
adót vetettek ki, négy telkenként egy aranyforint értékben. A zsoldkiutalások ugyanúgy történtek, mint a korábbi hadjáratok alkalmával:
a rendkívüli adó és más jövedelmek terhére a
toborzók előre kapták meg a megfelelő számú
fegyveres kiállításához szükséges pénzt. A sereg felszereléséről Hunyadi részben szűkebb
uralmi területén, Erdélyben gondoskodott
(helyi tisztjei szerezték be például a szükséges
mennyiségű lópatkót, patkószeget, csavarokat
stb.), de a többi város segítségét is igénybe vette. Főleg szekerek és ágyúk, köztük mozsarak
gyártását és szállítását kérte. A szekerek száma állítólag elérte a kétezret.
A hadsereg szerkezete tükrözte a várnai
katasztrófa tanulságait. Bár a balkáni népek
mozgósítása ezúttal is a hadjárat céljai között
szerepelt, Hunyadi minden eshetőségre készen jelentős létszámú gyalogságot szerelt föl.
Egy kortárs forrás számukat hatezerre teszi.
A gyalogság könnyű felszerelése (kézipajzs, íj,
kard) arra utal, hogy ütközet esetén támadó
feladat várt rá. Az esetleges védelmet maguk a
szekerek, illetve a rájuk szerelt kis kaliberű lövegek (úgynevezett cerbottana) voltak hivatva
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biztosítani. Az ágyús szekerekre és a gyalogságra várt útközben a lovasság fedezése, főleg
folyami átkelések során. A sereg gerincét azonban változatlanul a páncélos lovasság alkotta,
amelynek létszáma mintegy 15 ezer fő lehetett.
Mindezt kiegészítette a nagyjából 8 ezer, zömmel havasalföldi könnyűlovas. A sereg összlétszáma 30 ezer fő körül mozgott, de nemcsak a
létszáma volt nagyobb, mint négy évvel korábban, hanem a szerkezete is kedvezőbbnek tűnt
egy támadó hadjárat szempontjából. Sikere
azonban ugyanúgy a meglepetésen és a balkáni népek segítségén múlt, mint 1444-ben.
A haditervről nem sokat tudunk. Hunyadi
célja állítólag az volt, hogy egyesül Szkander
bég albán csapataival, és együtt vonulnak tovább Szaloniki elfoglalására. Ezért Nišnél,
ameddig az 1443-ban is követett útvonalon
haladt, nyugatnak, majd délnek fordult, és a
Toplica völgyében nyomult a Rigómező felé.
Egyes források szerint az 1444-ben cserben
hagyott Brankovics György szerb despota
elárulta haditervét Murád szultánnak, így a
meglepetés elmaradt. Valójában a szultánnak, aki már nyár derekán
értesült Hunyadi előkészületeiről, bőséges ideje
volt, hogy felkészüljön a
magyar sereg lehetséges
lépéseire, és felderítői elől
aligha lehetett titokban tartani egy 30 ezer fős sereg
mozgásának irányát. Csapatait Szófiában gyűjtötte
össze, ahonnan szükség
esetén bármerre be tudott
avatkozni. Murád a teljes haderejét mozgósítani
tudta, így nehéz elképzelni, miféle meglepetésben
reménykedett Hunyadi.
A magyar fővezér, bár tudta, hogy a szultán Szófiában készül, mégis fedezetlenül hagyta a sereg hátát, s
erre a tragikus hibára csak
egy magyarázatot találunk:

AZ ANJOUK, MAJD ZSIGMOND KORA

súlyosan alábecsülte az oszmánok erejét, és
még mindig hitt abban, hogy balkáni szövetségeseinek csapataival egyesülve egyetlen csatában képes lesz megtörni őket. Alighanem ez
a tragikus tévedés hagyott nyomot a Hunyadival ellenséges, de az oszmánok elleni háborút
őszintén támogató Aeneas Silvius Piccolomini
megállapításában, aki szerint Hunyadi „mindenkinél különbnek tartotta magát, és megvetette ellenfeleit, mintha asszonyok lennének”.
Tény, hogy sem a hosszú hadjáratban a szultán visszavonulása miatt, sem a várnai csatában a keresztény flotta kudarca, majd a király
váratlan halála miatt nem tudott a saját maga
által választott feltételek mellett szabályos csatát vívni az oszmán hadsereggel, így a döntő
csatára alapozott stratégiája megalapozottnak
tűnhetett. Egészen október 18-ig.
A magyar sereg szeptember 28-án hagyta
el a Duna melletti táborát, és két héttel később
már a rigómezei fennsík északi peremén állt.
Mivel egy-két nappal később a szultán serege is
megjelent ugyanott, de már a keresztények hátában, ez azt jelenti, hogy Murád már azelőtt

A VI. Károly korának
krónikája című, XV. századi
francia miniatúra idealizáltan
ábrázolja a magyar páncélos
lovagok és török lovasok
harcát
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elhagyta Szófiát, hogy Hunyadi irányváltásáról
értesült volna. Más szóval a török oldalon biztosan nem volt szó meglepetésről: gyakorlatilag
ugyanolyan tudatos hadmozdulatot hajtottak
végre, mint 1444-ben, és ugyanolyan kényszerhelyzetbe szorították a magyar sereget, mint
Várnánál. Nincs kizárva ugyanakkor, hogy a
szultán csellel csalta be Hunyadit a rigómezei
fennsíkra. Egy kortárs forrás szerint ugyanis
„bár tudta, hogy ő az erősebb, mégis menekülést színlelt”. Vagyis, akárcsak 1443-ban,
több kisebb kontingenst küldött a keresztény
sereg elé, amelyek azt állandó hátrálással egyre délebbre csalták, miközben a török fősereg
a hátukba került. Bárhogy is történt, a török
sereg felbukkanása után Hunyadi, akárcsak
1444-ben, kénytelen volt csatát vállalni. Megtehette volna ugyan, hogy erőltetett menetben
tovább vonul dél felé, hogy mielőbb egyesülni

Hunyadi hadjáratai
Európában
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tudjon az albánokkal, de ebben az esetben a
sereg utánpótlását helyben kellett volna megoldania, és vereség esetén teljesen kiszolgáltatja
Magyarországot az oszmánoknak.
A csata helyszínéül szolgáló Rigómező,
szerbül Kosovopolje, egy nagyjából 40 km
hosszú, 14–17 km széles fennsík, amelyet körül 800–1000 méter magas, szelíden emelkedő hegyek határolnak. A síkságon a Sitnica
folyó kanyarog keresztül, amelybe a környező
hegyekből több patak – köztük legészakabbra
a Lab – ömlik. A Rigómező a Nyugat-Balkán legfontosabb közlekedési útjainak találkozási pontja volt, legjelentősebb települése már
a középkorban Priština, egykor szerb királyi
székhely. A síkság nem volt teljesen sík, hanem
kisebb-nagyobb dombok tagolták, amelyek között kisebb lapályok terültek el. A legnagyobb
a Rigómező északi részén, a Lab patak alsó
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folyása mentén húzódott. A lapályt délkeletről
egy földhát határolja, amelynek keleti szélén
állt az 1389. évi rigómezei csatában meghalt
I. Murád szultán síremléke. Itt, alighanem
éppen a patak völgyében táborozott seregével
Hunyadi, amikor a szultán megérkezéséről értesült. A török sereg a Lab völgyéből Priština
felé vezető úton, Murád sírjától néhány kilométere keletre haladt, azzal fenyegetve, hogy
megszállja a stratégiai fontosságú dombot.
Hunyadi érzékelte a veszélyt, és lovasságával kemény harcban elfoglalta a magaslatot.
A dombon állította fel szekérvárát, és körülötte helyezte el seregét, egyértelműen támadó
harcrendben. A domb elfoglalása és a tábor
felállítása október 17-én történt. A magyar sereg így elszakadt ugyan az ivóvíz-utánpótlástól, de a dombról lefelé indítandó lovasroham
nagyobb sikerrel kecsegtetett. A török sereg a
lapály északi részén, a magyarok korábbi helyén, a Lab patak mellett foglalt állást.
Az oszmán sereg komoly számbeli fölényéhez nem fér kétség. Török forrásokból tudjuk,
hogy a szultán a janicsárok, a lovas zsoldosok,
az ázsiai és európai lovasság és az akindzsik
mellett az aszabokat is mozgósította, sőt nomád
tatárokat is segítségül hívott. Az egyik török
történetíró csak az aszabok számát tízezerre
teszi, az akindzsik legalább ennyien lehettek,
a janicsárok és a portai zsoldosok minimum
hatezren, az anatóliai és a ruméliai lovassággal
és a mozgósított balkáni helyőrségekkel együtt
tehát legalább ötvenezer főre tehető az oszmán
sereg létszáma. Ezt az erőt Murád a hagyományos módon állította fel. Középen álltak a
janicsárok és a gyalogos aszabok, előttük fedezékekben felállítva a tüzérség. A két szárnyon
helyezkedett el az anatóliai, illetve a ruméliai
lovasság, valamint az akindzsik. A sereg hátul
a málhából formált táborerődre támaszkodott.
A táborban lévő lovászokat, tevehajcsárokat és
más kisegítő személyzetet a szultán felfegyvereztette, és néhány ezer főnyi reguláris katonaságot is adott melléjük.
A szemben felálló magyar sereg tagolódása
távolról sem világos. Bizonyos, hogy a középet Hunyadi páncélos lovasai foglalták el, és
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mögöttük, a szekérvár előtt állt a támadó gyalogság. Valószínű, hogy a centrumban kaptak
helyet azon bárók bandériumai is, akik később
elestek az ütközetben. A szárnyakon vegyes
lovasság helyezkedett el, elöl a könnyűlovasok,
köztük a havasalföldi segédcsapatok, mögöttük a páncélos lovasok. A szárnyakat irányító vezérek személyéről nincsenek megbízható
adatok. Annyi bizonyos, hogy a seregben több
komoly harci tapasztalattal rendelkező báró is
alkalmas volt erre a szerepre, így Hunyadi
sógora, Szentgyörgyi Székely János mellett
Tallóci Frank volt bán, Marcali Imre vagy
Bebek Imre. Hunyadi a szekérvárat ugyanúgy megerősítette, mint a szultán: a szekereket
láncokkal egymáshoz erősítették, az ágyúkat
részben magukra a szekerekre, részben pedig
közéjük a földre állították. A hatalmas szekérvárnak adott esetben az egész visszavonuló sereg menedékeként kellett szolgálnia.
A csatát a már említett Aeneas elbeszélése
szerint különös közjáték előzte meg. Mivel a
történetet Cillei Ulrik gróftól hallotta, akihez
viszont az apósától, Brankovics György szerb
despotától jutott el, nem lehet puszta találgatásnak tekinteni. E szerint a csata előtt nyolc
török főember jelent meg a keresztények táborában, és „az emberi vér kiontásától borzadván” békét és százezer arany hadisarcot ajánlottak. Ha tényleg így történt, nyílván a keleti
hadviselésben megszokott cselről volt szó,
amelynek célja az ellenfél elbizakodottságának
növelése lehetett.
Maga a csata október 18-án reggel kezdődött. Valószínű, hogy a magyar bal és jobb
szárny egyszerre lendült támadásba, s rohamuk elől az anatóliai és ruméliai hadtest is
meghátrált, de nem fejvesztve, hanem előzetes terv szerint. Szó sem volt tehát valamiféle
pánikszerű menekülésről: a török történetírók
is csak azért beszélnek „vereségről”, hogy a
későbbi diadalt még jobban felnagyítsák. Egy
későbbi forrás szerint a törökök ekkor ugyanolyan bekerítő manővert alkalmaztak, mint a
várnai csatában. Ugyanaz a Turkhan bég, aki
1443-ban az akindzsikat vezette, a magyar bal
szárny hátába került, és a visszaforduló anató-
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elhagyta Szófiát, hogy Hunyadi irányváltásáról
értesült volna. Más szóval a török oldalon biztosan nem volt szó meglepetésről: gyakorlatilag
ugyanolyan tudatos hadmozdulatot hajtottak
végre, mint 1444-ben, és ugyanolyan kényszerhelyzetbe szorították a magyar sereget, mint
Várnánál. Nincs kizárva ugyanakkor, hogy a
szultán csellel csalta be Hunyadit a rigómezei
fennsíkra. Egy kortárs forrás szerint ugyanis
„bár tudta, hogy ő az erősebb, mégis menekülést színlelt”. Vagyis, akárcsak 1443-ban,
több kisebb kontingenst küldött a keresztény
sereg elé, amelyek azt állandó hátrálással egyre délebbre csalták, miközben a török fősereg
a hátukba került. Bárhogy is történt, a török
sereg felbukkanása után Hunyadi, akárcsak
1444-ben, kénytelen volt csatát vállalni. Megtehette volna ugyan, hogy erőltetett menetben
tovább vonul dél felé, hogy mielőbb egyesülni
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tudjon az albánokkal, de ebben az esetben a
sereg utánpótlását helyben kellett volna megoldania, és vereség esetén teljesen kiszolgáltatja
Magyarországot az oszmánoknak.
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szerbül Kosovopolje, egy nagyjából 40 km
hosszú, 14–17 km széles fennsík, amelyet körül 800–1000 méter magas, szelíden emelkedő hegyek határolnak. A síkságon a Sitnica
folyó kanyarog keresztül, amelybe a környező
hegyekből több patak – köztük legészakabbra
a Lab – ömlik. A Rigómező a Nyugat-Balkán legfontosabb közlekedési útjainak találkozási pontja volt, legjelentősebb települése már
a középkorban Priština, egykor szerb királyi
székhely. A síkság nem volt teljesen sík, hanem
kisebb-nagyobb dombok tagolták, amelyek között kisebb lapályok terültek el. A legnagyobb
a Rigómező északi részén, a Lab patak alsó
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mögöttük, a szekérvár előtt állt a támadó gyalogság. Valószínű, hogy a centrumban kaptak
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láncokkal egymáshoz erősítették, az ágyúkat
részben magukra a szekerekre, részben pedig
közéjük a földre állították. A hatalmas szekérvárnak adott esetben az egész visszavonuló sereg menedékeként kellett szolgálnia.
A csatát a már említett Aeneas elbeszélése
szerint különös közjáték előzte meg. Mivel a
történetet Cillei Ulrik gróftól hallotta, akihez
viszont az apósától, Brankovics György szerb
despotától jutott el, nem lehet puszta találgatásnak tekinteni. E szerint a csata előtt nyolc
török főember jelent meg a keresztények táborában, és „az emberi vér kiontásától borzadván” békét és százezer arany hadisarcot ajánlottak. Ha tényleg így történt, nyílván a keleti
hadviselésben megszokott cselről volt szó,
amelynek célja az ellenfél elbizakodottságának
növelése lehetett.
Maga a csata október 18-án reggel kezdődött. Valószínű, hogy a magyar bal és jobb
szárny egyszerre lendült támadásba, s rohamuk elől az anatóliai és ruméliai hadtest is
meghátrált, de nem fejvesztve, hanem előzetes terv szerint. Szó sem volt tehát valamiféle
pánikszerű menekülésről: a török történetírók
is csak azért beszélnek „vereségről”, hogy a
későbbi diadalt még jobban felnagyítsák. Egy
későbbi forrás szerint a törökök ekkor ugyanolyan bekerítő manővert alkalmaztak, mint a
várnai csatában. Ugyanaz a Turkhan bég, aki
1443-ban az akindzsikat vezette, a magyar bal
szárny hátába került, és a visszaforduló anató-
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Csatajelenet Thuróczy János
Chronica Hungarorum
(A magyarok krónikája)
című művéből

liai lovassággal együtt felmorzsolta a harapófogóba került keresztény csapatokat, köztük a
havasalföldieket. Az sem kizárt, hogy utóbbiak komolyabb ellenállás nélkül megadták magukat. A jobb szárny lovasságáról forrásaink
teljesen hallgatnak; valószínű, hogy a visszaforduló ruméliai lovassággal vívott harcban
felmorzsolódott, maradékai pedig a centrum
pusztulása után már nem tudtak érdemben beleszólni a csata menetébe.
A szárnyakon végrehajtott lovasroham látszólagos sikere nyomán Hunyadi támadásra
indult a centrumban álló aszabok és janicsárok
ellen páncélos lovasaival, a török krónikások
emlegette „vasfallal”, nyomukban a könnyű
fegyverzetű támadó gyalogsággal. A törökök
égő tevékkel és nyílzáporral igyekeztek megzavarni a rohamot, majd fegyelmezetten végrehajtott szétválással utat nyitottak a keresztény
lovasságnak. A roham a poggyászból és szekerekből formált erődített tábornál elakadt, s
a török gyalogság a megzavarodott lovasság
hátában a páncéllal nem védett lovakat kezdte öldösni. A megtorpanó sorokat a mögülük
érkezők tovább nyomták, így egymást taposták
el. A lovaiktól megfosztott lovasok egy része
átvágta magát, és egy közeli faluban keresett
menedéket, amelynek házait a törökök rájuk
gyújtották. A centrumban elszenvedett óriási
magyar veszteségeket mutatja az elesett bárók
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névsora: holtan maradt a csatatéren Bebek
Imre és László, Marcali Imre, Tallóci Frank,
Szécsi Tamás, Losonci Benedek, Alsólindvai
Bánfi István és bandériumaik sok-sok ismeretlen katonája.
Hunyadi szerepéről semmit nem lehet tudni: későbbi török történetírók szerint visszaverekedte magát a szekértáborba, mások szerint már ekkor Szerbia felé menekült. Utóbbit támasztja alá, hogy a kormányzó valóban
Brankovics fogságába esett, márpedig másnap
a szekérvárból már aligha tudta volna észak
felé átvágni magát a győztes török hadseregen.
Nem világos, hogy a lovasság rohama nyomán előrenyomuló keresztény gyalogság még a
keletkezett résbe hatolt be, vagy az ismét ös�szezáró török gyalogság falába ütközött. Csak
annyi bizonyos, hogy kegyetlen kézitusa bontakozott ki, amely csak alkonyatkor ért véget.
Ekkor a gyalogság maradéka visszavonult a
szekérvárba, és a szekerekre szerelt ágyúk fedezékében várta a török rohamot. Nem kizárt,
hogy a lovasság egy csekély része ugyancsak
visszaverekedte magát a megerősített táborba,
de az puszta történészi fikció, hogy október
18-án este még a magyaroknak állt a zászló,
és másnap a szultán csak friss csapatok bevetésével tudott felülkerekedni. Az október 19-én
kezdődő harcban már egyetlen forrásunk sem
szól magyar lovasságról.
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A csata ugyanis, akárcsak 78 évvel később a
mohácsi, a lovasroham kudarcával véglegesen
elveszett: a lovassági támogatástól megfosztott
gyalogságnak esélye sem volt arra, hogy átvágja
magát a török seregen. Hunyadi beszámolója
szerint egész éjjel „gépekkel” lőtték egymást,
de az előző nap eseményeiből egyértelmű,
hogy itt már nem egyenlő erők tüzérségi párbaja zajlott. Szó sem volt tehát arról az éjszakai rajtaütésről, amelyet Hunyadi a szekérvár
és lovasai élén a janicsárok ellen intézett volna. Ezt egy később dolgozó görög történetíró,
Laonikos Chalkokondylas szőtte bele művébe,
és tőle került át a magyar hadtörténeti irodalomba. Az igazságot azonban az egyik török
elbeszélő világítja meg. A török gyalogság az
éj leple alatt egy nyíllövésnyire megközelítette a
keresztények szekértáborát, és innen lőtték őket
ágyúkból és puskákból, amit onnan a szekerekre szerelt ágyúkból viszonoztak. A tüzérségi tűz
célja nem annyira tényleges veszteségek okozása volt, hanem sokkal inkább a védők pihenésének megakadályozása, amint erre Hunyadi egy
megjegyzése is utal. Október 19-én hajnalban
aztán olyan közelről indították a végső rohamot
a törökök, hogy a szekértábor védői már nem
tudták hasznát venni ágyúiknak. Lándzsákkal
és kardokkal felszerelve törtek be a szekértáborba, és öldöklő küzdelemben felőrölték az
ellenállást. A „németek és csehek”, vagyis a
gyalogság egy szálig ott veszett.
A törökök győzelmét szokás rendkívül véresnek tekinteni, de a sok tízezer halott, amelyről a
nyugati krónikások hírt adnak, a legendák világába tartozik. A kemény kézitusát vívó janicsárok közül bizonyára sokan estek el, és jelentős
veszteségei lehettek a szpáhiknak is, de a halottak száma így sem tehető tízezernél többre.
A magyar sereg veszteségeit ugyancsak nehéz
felbecsülni. A gyalogság mellett a legnagyobb
veszteséget a centrumban rohamozó lovasság
szenvedte el. Itt haltak meg a fentebb felsorolt
bárók, és valószínűleg a bandériumaikban szolgáló lovasok jelentős része is. Kevesebb lehetett
a halott a szárnyakon, ahol a harcérintkezés rövidebb ideig tartott, és a menekülés esélye is
jobb volt. Mindent összevéve a nyolc-tízezer
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főnyi veszteség megalapozott becslésnek tűnik.
Nagyon sokan estek menekülés közben fogságba: Rozgonyi Sebestyént például évekkel
később a genovaiaktól váltották ki.
Fogságba esett maga Hunyadi kormányzó
is, akit Brankovics emberei Szendrőbe vittek.
A despotának jó oka volt haragudni Hunyadira, és most elérkezettnek látta az időt a bos�szúra. Engedélyezte Hunyadinak, hogy érintkezésbe lépjen a Magyarországot kormányzó
bárókkal, akik Hunyadi megmenekülésének
és elfogásának hírére Szegeden gyűltek ös�sze, és tárgyalásokat kezdtek a despotával.
Brankovics igen kemény feltételeket szabott:
Hunyadinak vissza kellett adnia a despota
magyarországi birtokait, kisebbik fiát, Mátyást
eljegyezte Brankovics unokájával, Cillei Erzsébettel, végül nagyobbik fiát, Lászlót túszul
hagyta Szendrőn. Magyarország kormányzója
csak e feltételek teljesítése után, decemberben
hagyhatta el a despota udvarát. Hunyadinak
természetesen eszében sem volt a megállapodás teljesítése, de a vesztes csata miatt megrendült politikai helyzetében egyelőre nem is
gondolhatott visszavágásra.
A rigómezei csatavesztés katonai szempontból véglegesen bebizonyította, hogy a döntő
páncélos lovasrohamra épülő magyar taktika
nem eredményes a rugalmas szétválást alkalmazó, fegyelmezett janicsárok és a hasonló
taktikával harcoló, nagyszámú török lovasság
ellen. Ilyen sereggel szemben csak sokkal nagyobb számú, állandóan fegyverben tartott,
gyakorlott gyalogság, valamint ugyancsak jelentős nagyságú könnyűlovasság vehette volna
fel a győzelem esélyével a harcot, ilyenek fegyverben tartására azonban Hunyadi Magyarországának, ellentétben az Oszmán Birodalommal, nem voltak meg a pénzügyi forrásai.
Éppen ezért a döntő csatára építő Hunyadiféle koncepció akkor sem lett volna megvalósítható, ha a magyar seregnek valami szerencsés
véletlen folytán sikerül nyílt mezei csatában
megverni az oszmán sereget. A szultánnak
ugyanis, és ezt Nándorfehérvár példáján is
látni fogjuk, még szinte teljes gyalogságának
pusztulása és a lovasság súlyos vesztesége után
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Csatajelenet Thuróczy János
Chronica Hungarorum
(A magyarok krónikája)
című művéből

liai lovassággal együtt felmorzsolta a harapófogóba került keresztény csapatokat, köztük a
havasalföldieket. Az sem kizárt, hogy utóbbiak komolyabb ellenállás nélkül megadták magukat. A jobb szárny lovasságáról forrásaink
teljesen hallgatnak; valószínű, hogy a visszaforduló ruméliai lovassággal vívott harcban
felmorzsolódott, maradékai pedig a centrum
pusztulása után már nem tudtak érdemben beleszólni a csata menetébe.
A szárnyakon végrehajtott lovasroham látszólagos sikere nyomán Hunyadi támadásra
indult a centrumban álló aszabok és janicsárok
ellen páncélos lovasaival, a török krónikások
emlegette „vasfallal”, nyomukban a könnyű
fegyverzetű támadó gyalogsággal. A törökök
égő tevékkel és nyílzáporral igyekeztek megzavarni a rohamot, majd fegyelmezetten végrehajtott szétválással utat nyitottak a keresztény
lovasságnak. A roham a poggyászból és szekerekből formált erődített tábornál elakadt, s
a török gyalogság a megzavarodott lovasság
hátában a páncéllal nem védett lovakat kezdte öldösni. A megtorpanó sorokat a mögülük
érkezők tovább nyomták, így egymást taposták
el. A lovaiktól megfosztott lovasok egy része
átvágta magát, és egy közeli faluban keresett
menedéket, amelynek házait a törökök rájuk
gyújtották. A centrumban elszenvedett óriási
magyar veszteségeket mutatja az elesett bárók
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névsora: holtan maradt a csatatéren Bebek
Imre és László, Marcali Imre, Tallóci Frank,
Szécsi Tamás, Losonci Benedek, Alsólindvai
Bánfi István és bandériumaik sok-sok ismeretlen katonája.
Hunyadi szerepéről semmit nem lehet tudni: későbbi török történetírók szerint visszaverekedte magát a szekértáborba, mások szerint már ekkor Szerbia felé menekült. Utóbbit támasztja alá, hogy a kormányzó valóban
Brankovics fogságába esett, márpedig másnap
a szekérvárból már aligha tudta volna észak
felé átvágni magát a győztes török hadseregen.
Nem világos, hogy a lovasság rohama nyomán előrenyomuló keresztény gyalogság még a
keletkezett résbe hatolt be, vagy az ismét ös�szezáró török gyalogság falába ütközött. Csak
annyi bizonyos, hogy kegyetlen kézitusa bontakozott ki, amely csak alkonyatkor ért véget.
Ekkor a gyalogság maradéka visszavonult a
szekérvárba, és a szekerekre szerelt ágyúk fedezékében várta a török rohamot. Nem kizárt,
hogy a lovasság egy csekély része ugyancsak
visszaverekedte magát a megerősített táborba,
de az puszta történészi fikció, hogy október
18-án este még a magyaroknak állt a zászló,
és másnap a szultán csak friss csapatok bevetésével tudott felülkerekedni. Az október 19-én
kezdődő harcban már egyetlen forrásunk sem
szól magyar lovasságról.
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A csata ugyanis, akárcsak 78 évvel később a
mohácsi, a lovasroham kudarcával véglegesen
elveszett: a lovassági támogatástól megfosztott
gyalogságnak esélye sem volt arra, hogy átvágja
magát a török seregen. Hunyadi beszámolója
szerint egész éjjel „gépekkel” lőtték egymást,
de az előző nap eseményeiből egyértelmű,
hogy itt már nem egyenlő erők tüzérségi párbaja zajlott. Szó sem volt tehát arról az éjszakai rajtaütésről, amelyet Hunyadi a szekérvár
és lovasai élén a janicsárok ellen intézett volna. Ezt egy később dolgozó görög történetíró,
Laonikos Chalkokondylas szőtte bele művébe,
és tőle került át a magyar hadtörténeti irodalomba. Az igazságot azonban az egyik török
elbeszélő világítja meg. A török gyalogság az
éj leple alatt egy nyíllövésnyire megközelítette a
keresztények szekértáborát, és innen lőtték őket
ágyúkból és puskákból, amit onnan a szekerekre szerelt ágyúkból viszonoztak. A tüzérségi tűz
célja nem annyira tényleges veszteségek okozása volt, hanem sokkal inkább a védők pihenésének megakadályozása, amint erre Hunyadi egy
megjegyzése is utal. Október 19-én hajnalban
aztán olyan közelről indították a végső rohamot
a törökök, hogy a szekértábor védői már nem
tudták hasznát venni ágyúiknak. Lándzsákkal
és kardokkal felszerelve törtek be a szekértáborba, és öldöklő küzdelemben felőrölték az
ellenállást. A „németek és csehek”, vagyis a
gyalogság egy szálig ott veszett.
A törökök győzelmét szokás rendkívül véresnek tekinteni, de a sok tízezer halott, amelyről a
nyugati krónikások hírt adnak, a legendák világába tartozik. A kemény kézitusát vívó janicsárok közül bizonyára sokan estek el, és jelentős
veszteségei lehettek a szpáhiknak is, de a halottak száma így sem tehető tízezernél többre.
A magyar sereg veszteségeit ugyancsak nehéz
felbecsülni. A gyalogság mellett a legnagyobb
veszteséget a centrumban rohamozó lovasság
szenvedte el. Itt haltak meg a fentebb felsorolt
bárók, és valószínűleg a bandériumaikban szolgáló lovasok jelentős része is. Kevesebb lehetett
a halott a szárnyakon, ahol a harcérintkezés rövidebb ideig tartott, és a menekülés esélye is
jobb volt. Mindent összevéve a nyolc-tízezer
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főnyi veszteség megalapozott becslésnek tűnik.
Nagyon sokan estek menekülés közben fogságba: Rozgonyi Sebestyént például évekkel
később a genovaiaktól váltották ki.
Fogságba esett maga Hunyadi kormányzó
is, akit Brankovics emberei Szendrőbe vittek.
A despotának jó oka volt haragudni Hunyadira, és most elérkezettnek látta az időt a bos�szúra. Engedélyezte Hunyadinak, hogy érintkezésbe lépjen a Magyarországot kormányzó
bárókkal, akik Hunyadi megmenekülésének
és elfogásának hírére Szegeden gyűltek ös�sze, és tárgyalásokat kezdtek a despotával.
Brankovics igen kemény feltételeket szabott:
Hunyadinak vissza kellett adnia a despota
magyarországi birtokait, kisebbik fiát, Mátyást
eljegyezte Brankovics unokájával, Cillei Erzsébettel, végül nagyobbik fiát, Lászlót túszul
hagyta Szendrőn. Magyarország kormányzója
csak e feltételek teljesítése után, decemberben
hagyhatta el a despota udvarát. Hunyadinak
természetesen eszében sem volt a megállapodás teljesítése, de a vesztes csata miatt megrendült politikai helyzetében egyelőre nem is
gondolhatott visszavágásra.
A rigómezei csatavesztés katonai szempontból véglegesen bebizonyította, hogy a döntő
páncélos lovasrohamra épülő magyar taktika
nem eredményes a rugalmas szétválást alkalmazó, fegyelmezett janicsárok és a hasonló
taktikával harcoló, nagyszámú török lovasság
ellen. Ilyen sereggel szemben csak sokkal nagyobb számú, állandóan fegyverben tartott,
gyakorlott gyalogság, valamint ugyancsak jelentős nagyságú könnyűlovasság vehette volna
fel a győzelem esélyével a harcot, ilyenek fegyverben tartására azonban Hunyadi Magyarországának, ellentétben az Oszmán Birodalommal, nem voltak meg a pénzügyi forrásai.
Éppen ezért a döntő csatára építő Hunyadiféle koncepció akkor sem lett volna megvalósítható, ha a magyar seregnek valami szerencsés
véletlen folytán sikerül nyílt mezei csatában
megverni az oszmán sereget. A szultánnak
ugyanis, és ezt Nándorfehérvár példáján is
látni fogjuk, még szinte teljes gyalogságának
pusztulása és a lovasság súlyos vesztesége után
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sem okozott gondot, hogy hadseregét néhány
év alatt hasonló harcértékű katonákkal töltse
fel. Nem véletlen, hogy 1448 után a mindenkori magyar hadvezetés soha nem próbálkozott
többé azzal, hogy a saját területén, egyetlen
döntő csatában próbálja megroppantani az
Oszmán Birodalmat.
A török
Névtelen elbeszélése

„Az átkozott Jankó a muszulmánokat a két
oldalon támadta meg s Murád szultán két
szárnyát, az anatolii és rumilii sereget visszanyomta. Így a jobb- és balszárny megveretvén,
Murád szultán egyedül maradt, de a janicsárok és aszábok fedezték őt. Az ágyú- és puskagolyó mind a két részről esőként hullott s olyan
harc volt, hogy nem lehet elbeszélni. De Murád szultán olyan erősen állott a helyén, hogy
a hitetlenek serege minden erőlködése mellett
sem bírta elmozdítani állásából. Az iszlám
serege látta, hogy a hitetlenek tetőtől talpig
vasba vannak öltözve s az iszlám seregét szétszórták. Mikor tehát belátták a hit harcosai,
hogy a hitetlenek megverik őket s nem lehet a
vasfallal szembe menni, a hitetlenek előtt két
részre válva, kitértek előlük s amint a hitetlenek áthatoltak köztük, a hit harcosai a gyaurok
háta mögé kerülve, karddal aprították őket.
A gyaurok ekkor megrémültek s a hátul lévők
szorították az elöl lévőket. Minthogy a hitetlenek lovai mezítelenek voltak, a hit harcosai
részint karddal szúrták agyon, részint másképpen ölték meg őket és így a hitetlenek egymást
gázoltatták el lovaikkal. Mivel pedig a gyaurok
többé nem fordulhattak vissza, megfutamodtak.
Amint az iszlám serege ilyen állapotban látta
a gyaurokat, az előbb megfutott muszulmánok
visszatértek a környékről és a gyaurokra rohanva
estig harcollak velük.”
* Idézet Pálosfalvi Tamás: Nikápolytól Mohácsig
1396–1526 (Zrínyi Kiadó, 2005)
című könyvéből való

◄
A rigómezei csatához
hasonlóan a várnai csata
egyike volt
a magyar–török konfliktus
döntő ütközeteinek.
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A nándorfehérvári csata*

A nándorfehérvári vár
ma is a turisták kedvelt
célpontja

A rigómezei csatavesztés után Hunyadi politikai
defenzívába került, amely lehetetlenné tette, hogy
újabb nagyszabású hadjáratot szervezzen az oszmánok ellen. Bár szeretett volna bosszút állni a
despotától elszenvedett sérelemért, a magyar bárók
nyomására kénytelen volt kiegyezni Brankoviccsal,
sőt még az oszmánokkal is fegyverszünetet kötött
1451-ben. 1452 végén V. László magyar király
kiszabadult nagybátyja, III. Frigyes német-római
császár őrizetéből, és a következő évben megkezdte tényleges uralkodását országaiban. Hunyadi lemondott a kormányzóságról, de korlátlan hatalmát
sikerült megőriznie: V. László főkapitánnyá és a
királyi jövedelmek kezelőjévé nevezte ki, vagyis

továbbra is ő rendelkezett Magyarország anyagi
forrásaival.
A helyzet 1453-ban változott meg, amikor
II. Murád fia és utóda, II. Mehmed csaknem
kéthavi ostrom után elfoglalta Konstantinápolyt.
Mehmed ezzel kiérdemelte a Hódító melléknevet. Jóllehet az esemény nem volt váratlan, a keresztény világban megdöbbenést és rémületet keltett. A pápa már 1453 szeptemberében keresztes
hadjáratot hirdetett, Hunyadi pedig egy minden
korábbinál nagyobb oszmánellenes hadjárat tervét
dolgozta ki. 1454-ben és 1455-ben II. Mehmed
Szerbia ellen vonult, amire Hunyadi egy Kruševác
felégetésével végződő villámhadjárattal válaszolt. A

Hunyadi Jánost korhű páncélban ábrázoló szobor a budai Várban. Tóth István alkotása
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Hunyadi János diadalát
a török krónikák is elismerik.
A nándorfehérvári győzelmet
megörökítő miniatúra
a Topkapi Szeráj Múzeum
egyik krónikájából való
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tervezett nagy hadjáratból semmi nem lett, sőt Hunyadi 1455 júniusában bizalmi emberét, Vízaknai
Miklóst akarta a szultánhoz küldeni, hogy újabb
fegyverszünettel biztosítsa Magyarország helyzetét. Mindhiába. Az önbizalmában megerősödött
II. Mehmed 1456 elejére elhatározta, hogy ismét
megpróbálkozik a tizenhat évvel korábban sikertelenül ostromolt Nándorfehérvár elfoglalásával.
Mehmed szultán, Konstantinápoly rettegett
elfoglalója 1456 májusában indult el csapataival
a Magyarországot védő végvári vonal legerősebb
láncszeme, Nándorfehérvár ellen. Hadjárata nem
érte váratlanul a magyar kormányzatot, mivel
Raguzából szokás szerint már az előző esztendő
végén hírek érkeztek a készülő török támadásról.
Ennek ellenére a február végén a király részvételével megnyíló budai országgyűlés előbb augusztus
elsejére rendelte a csapatok gyülekezését, s csak a
vészterhes hírek hatására határozott a mozgósítás
felgyorsításáról. Az igazsághoz tartozik ugyanakkor, hogy 1440 óta szinte minden esztendőben
hírek érkeztek a törökök általános támadásáról,
de az információk gyakran bizonyultak megalapozatlannak. Márpedig az általános mozgósítás,
különösen nyáron, gyakorlatilag megbénította az
ország gazdasági életét, és súlyos károkat okozott
mindazoknak, akik kénytelenek voltak huzamosabb ideig távol lenni birtokaiktól.
Tényleges előkészületeket egyelőre csak az 1453
óta hivatalban lévő főkapitány, Hunyadi tett. Nándorfehérvár őrségét magyar, cseh és lengyel zsoldosokkal, összesen mintegy ötezer fővel egészítette ki,
s a városoktól a kor szokásának megfelelően lőfegyvereket (és kezelőket), hadianyagot és szállítóeszközöket (szekereket, hajókat) szerzett be. Az ostromra
készülő vár élén maga Szilágyi Mihály, Hunyadi
sógora állt. A királyi jövedelmekkel rendelkező főkapitány egy kb. 10 000 lovasból álló sereget szerelt fel, elsősorban az uralma alatt álló országrész
nemességéből, de zsoldosokat is fogadott. László
király viszont, akinek Ausztriában ellentétei támadtak rokonával, III. Frigyes német-római császárral,
a készülődés tetőpontján, június elején elhagyta az
országot. Abban, hogy a többi bandérium állítására
kötelezett báró sem sietett eleget tenni feladatának, a
Hunyadival szembeni féltékenység mellett a korábbi
törökellenes hadjáratok súlyos véráldozatai is szerepet játszhattak. Az egyetlen személyesen megjelent
báró Kórógyi János macsói bán volt, s ugyancsak
elküldte csapatait Hunyadi egykori hű szövetségese,
Újlaki Miklós is.
Nem tétlenkedett viszont a kitűnő ferences szó-
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nok, a később szentté avatott Kapisztrán János, aki
németországi és csehországi toborzás után most
Magyarország leginkább fenyegetett déli területeinek népét igyekezett lelkesítő beszédekkel harcra
buzdítani. Felhívására és a kilátásba helyezett bűnbocsánat hatására ezrével mozdultak meg a déli
megyék parasztjai, kézművesei, mezővárosi polgárai. Ugyancsak nagy számban érkeztek keresztesek
Európa több országából, főleg Németországból.
A keresztesek lelkesedésének növelésére és újabb
harcosok toborzására a pápa elrendelte, hogy minden délben húzzák meg a harangokat. Ez a pápai
rendelet tekinthető az Európa-szerte megszokott
déli harangszó eredetének. E csoportok katonai értéke természetesen meg sem közelítette a reguláris
egységekét, hiszen felszerelésük többnyire jellemzően paraszti fegyverekből állt, gyalogosan érkeztek, és katonai tapasztalatokkal sem rendelkeztek.
A korábbi években mindennapossá vált török betörések miatti elkeseredésük és vallásos buzgóságuk
mindazonáltal megsokszorozta elszántságukat.
A 60-70 ezer főt számláló török sereg július 3-án ért Nándorfehérvár alá. Maga a vár a
Duna és a Száva összefolyásánál, a két folyó által képzett földnyelven épült. A földnyelv csúcsán
állt a tulajdonképpeni vár, amely két részre, alsó
és felső várra tagolódott. Ezt fal választotta el a
dél felé terjeszkedő, ugyancsak falakkal megerősített várostól, amelyből csupán egyetlen kapun
keresztül lehetett bejutni a fellegvárba. A várat
sajátos fekvésénél fogva csak dél felől lehetett ostrom alá venni, a két nagy folyón viszont egy erős
flottával könnyűszerrel meg lehetett akadályozni,
hogy Magyarország felől erősítést juttassanak
az ostromlott erősségbe. Erre egyébként is csak
a két folyó összefolyásánál álló vízi vár felől volt
lehetőség, ahol a naszádosok hadikikötője állt.
A törökök ennek megfelelően dél felől teljesen lezárták a földnyelvet, de csak a Duna és a
Száva jobb partját szállták meg, ami a másik oldalon lehetővé tette a keresztesek felvonulását.
A Dunát, amelyen Hunyadi segítséget vihetett
volna a vár védőinek, egy hozzávetőleg kétszáz
hajóból álló török flotta zárta le Zimony fölött.
A hajókat láncokkal fűzték egymáshoz, amelyek
mintegy hajóhidat alkotva látszólag áttörhetetlen gátat képeztek. Az egész ostrom kimenetele
szempontjából döntő kérdés volt, vajon sikerül-e
Hunyadinak valamiképpen áttörnie a hajózárat.
Ha nem, a védők sorsa megpecsételődött.
A török ágyúkat karókkal erődített tüzelőállásokban helyezték el, és megkezd-
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Hunyadi János diadalát
a török krónikák is elismerik.
A nándorfehérvári győzelmet
megörökítő miniatúra
a Topkapi Szeráj Múzeum
egyik krónikájából való
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tervezett nagy hadjáratból semmi nem lett, sőt Hunyadi 1455 júniusában bizalmi emberét, Vízaknai
Miklóst akarta a szultánhoz küldeni, hogy újabb
fegyverszünettel biztosítsa Magyarország helyzetét. Mindhiába. Az önbizalmában megerősödött
II. Mehmed 1456 elejére elhatározta, hogy ismét
megpróbálkozik a tizenhat évvel korábban sikertelenül ostromolt Nándorfehérvár elfoglalásával.
Mehmed szultán, Konstantinápoly rettegett
elfoglalója 1456 májusában indult el csapataival
a Magyarországot védő végvári vonal legerősebb
láncszeme, Nándorfehérvár ellen. Hadjárata nem
érte váratlanul a magyar kormányzatot, mivel
Raguzából szokás szerint már az előző esztendő
végén hírek érkeztek a készülő török támadásról.
Ennek ellenére a február végén a király részvételével megnyíló budai országgyűlés előbb augusztus
elsejére rendelte a csapatok gyülekezését, s csak a
vészterhes hírek hatására határozott a mozgósítás
felgyorsításáról. Az igazsághoz tartozik ugyanakkor, hogy 1440 óta szinte minden esztendőben
hírek érkeztek a törökök általános támadásáról,
de az információk gyakran bizonyultak megalapozatlannak. Márpedig az általános mozgósítás,
különösen nyáron, gyakorlatilag megbénította az
ország gazdasági életét, és súlyos károkat okozott
mindazoknak, akik kénytelenek voltak huzamosabb ideig távol lenni birtokaiktól.
Tényleges előkészületeket egyelőre csak az 1453
óta hivatalban lévő főkapitány, Hunyadi tett. Nándorfehérvár őrségét magyar, cseh és lengyel zsoldosokkal, összesen mintegy ötezer fővel egészítette ki,
s a városoktól a kor szokásának megfelelően lőfegyvereket (és kezelőket), hadianyagot és szállítóeszközöket (szekereket, hajókat) szerzett be. Az ostromra
készülő vár élén maga Szilágyi Mihály, Hunyadi
sógora állt. A királyi jövedelmekkel rendelkező főkapitány egy kb. 10 000 lovasból álló sereget szerelt fel, elsősorban az uralma alatt álló országrész
nemességéből, de zsoldosokat is fogadott. László
király viszont, akinek Ausztriában ellentétei támadtak rokonával, III. Frigyes német-római császárral,
a készülődés tetőpontján, június elején elhagyta az
országot. Abban, hogy a többi bandérium állítására
kötelezett báró sem sietett eleget tenni feladatának, a
Hunyadival szembeni féltékenység mellett a korábbi
törökellenes hadjáratok súlyos véráldozatai is szerepet játszhattak. Az egyetlen személyesen megjelent
báró Kórógyi János macsói bán volt, s ugyancsak
elküldte csapatait Hunyadi egykori hű szövetségese,
Újlaki Miklós is.
Nem tétlenkedett viszont a kitűnő ferences szó-

AZ ANJOUK, MAJD ZSIGMOND KORA

nok, a később szentté avatott Kapisztrán János, aki
németországi és csehországi toborzás után most
Magyarország leginkább fenyegetett déli területeinek népét igyekezett lelkesítő beszédekkel harcra
buzdítani. Felhívására és a kilátásba helyezett bűnbocsánat hatására ezrével mozdultak meg a déli
megyék parasztjai, kézművesei, mezővárosi polgárai. Ugyancsak nagy számban érkeztek keresztesek
Európa több országából, főleg Németországból.
A keresztesek lelkesedésének növelésére és újabb
harcosok toborzására a pápa elrendelte, hogy minden délben húzzák meg a harangokat. Ez a pápai
rendelet tekinthető az Európa-szerte megszokott
déli harangszó eredetének. E csoportok katonai értéke természetesen meg sem közelítette a reguláris
egységekét, hiszen felszerelésük többnyire jellemzően paraszti fegyverekből állt, gyalogosan érkeztek, és katonai tapasztalatokkal sem rendelkeztek.
A korábbi években mindennapossá vált török betörések miatti elkeseredésük és vallásos buzgóságuk
mindazonáltal megsokszorozta elszántságukat.
A 60-70 ezer főt számláló török sereg július 3-án ért Nándorfehérvár alá. Maga a vár a
Duna és a Száva összefolyásánál, a két folyó által képzett földnyelven épült. A földnyelv csúcsán
állt a tulajdonképpeni vár, amely két részre, alsó
és felső várra tagolódott. Ezt fal választotta el a
dél felé terjeszkedő, ugyancsak falakkal megerősített várostól, amelyből csupán egyetlen kapun
keresztül lehetett bejutni a fellegvárba. A várat
sajátos fekvésénél fogva csak dél felől lehetett ostrom alá venni, a két nagy folyón viszont egy erős
flottával könnyűszerrel meg lehetett akadályozni,
hogy Magyarország felől erősítést juttassanak
az ostromlott erősségbe. Erre egyébként is csak
a két folyó összefolyásánál álló vízi vár felől volt
lehetőség, ahol a naszádosok hadikikötője állt.
A törökök ennek megfelelően dél felől teljesen lezárták a földnyelvet, de csak a Duna és a
Száva jobb partját szállták meg, ami a másik oldalon lehetővé tette a keresztesek felvonulását.
A Dunát, amelyen Hunyadi segítséget vihetett
volna a vár védőinek, egy hozzávetőleg kétszáz
hajóból álló török flotta zárta le Zimony fölött.
A hajókat láncokkal fűzték egymáshoz, amelyek
mintegy hajóhidat alkotva látszólag áttörhetetlen gátat képeztek. Az egész ostrom kimenetele
szempontjából döntő kérdés volt, vajon sikerül-e
Hunyadinak valamiképpen áttörnie a hajózárat.
Ha nem, a védők sorsa megpecsételődött.
A török ágyúkat karókkal erődített tüzelőállásokban helyezték el, és megkezd-
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Joseph Brenner: Hunyadi
János harca Nándorfehérvárnál
a török ellen (1851) című
festményén Kapisztrán János
buzdítja a magyar vitézeket

ték a vár lövetését. Huszonhét ostromágyú,
több mozsár, számos kisebb ágyú és más
hadigép rontotta a falakat szünet nélkül.
A védők viszonozták a tüzet, és gyakori kitörésekkel igyekeztek megzavarni az ostromlókat. A
védekezést nehezítette, hogy hamarosan kiapadtak az élelmiszerkészletek, és járvány tizedelte a
védőket. Bár az ostromlottak szakadatlanul próbálták betömni az ágyúgolyók szakította réseket,
július 14-re a török ostromgépek súlyos károkat
okoztak a várfalakban és a tornyokban. Hunyadi
beavatkozása elkerülhetetlenné vált, ehhez azonban valamiképpen át kellett törni a folyami zárat.
Elkövetkezett a csata első döntő momentuma.
Hunyadi már korábban összegyűjtötte a Dunán
kereskedésre használt mindenféle méretű dereglyéket, és ácsaival hevenyészett hadihajókká alakíttatta
őket. Orrukat megerősíttette, majd megrakta őket
jól felszerelt katonákkal. Emellett titokban értesítette a védőket, hogy adott pillanatban a saját
dereglyéikkel támadják hátba a török hajóhadat.
Július 14-én aztán Hunyadi ráúsztatta dereglyéit a török hajóláncra, miközben lovasaival mindkét partot biztosította az esetleges török beavatkozás ellen. Ezzel egy időben a Nándorfehérváron
előkészített hajók is megtámadták a törököket, és
több óráig tartó véres küzdelemben sikerült őket,
láncaikat elszakítva, szétszórni. A török hajózár
felbomlásának harcászati jelentősége abban állt,
hogy a víz felől megnyílt az út az utánpótlás számára. Hunyadi legjobb erőit haladéktalanul bejuttatta az ostromlott várba, és ezzel nemcsak a védők
lankadó harci kedvét élesztette újjá. Sikeres akciója nyomán több mint tízezer jól felszerelt harcos
várta a törökök döntő rohamát. A keresztesek maradékát Hunyadi a Száva bal partján állította fel,
amelyet a szultán őrizetlenül hagyott.
Mehmed szultán, akit nemcsak az idő szorított,
hanem a járvány és az élelemhiány is, tovább lövette a várat, amely a folyamatos helyreállítás ellenére
egy héten belül gyakorlatilag rommá vált. A szultán július 20-án vetett véget az ágyúzásnak, ami
annak volt a jele, hogy rövidesen megindul az általános támadás. Erre Hunyadi újabb kereszteseket
hozatott a várba a védelem erősítésére.
Július 21-én este a tüzérség fedezete alatt támadásra indultak a szultáni elit csapatok, a janicsárok, akiknek a harc eddigi szakaszaiban nem
volt dolguk. A sáncárkokat földdel és rőzsével töltötték fel, és a megrongált falak résein hamarosan
betörtek a városba. A védők hősies ellenállása
dacára a törökök egyre jelentősebb fölénybe ke-
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rültek, ezért Hunyadi a fellegvárban készenlétbe
helyezett páncélos lovasai élén ellencsapást hajtott végre, és kiszorította őket a városból. A janicsárok azonban másodszor is támadásra indultak,
s csak öldöklő kézitusa után, súlyos veszteségek
árán sikerült őket ismét visszaszorítani.
A harmadik rohamra éjfél táján került sor, és
ekkor a törökök egészen a fellegvár kapujáig szorították a védőket. A helyzet kritikussá vált, de
időközben a folyó felől újabb keresztesek érkeztek
a várba. A legenda szerint ekkor történt, hogy egy
törököt, aki éppen a próféta zászlaját akarta kitűzni
a kaputoronyra, Dugovics Titusz hősiesen magával rántott a mélybe. Végül a mindenünnen rájuk
zúduló tűzeső és a védők elkeseredett ellenállása
harmadszor is meghátrálásra kényszerítette a törököket, és hajnalra ismét a keresztények kezére került
a város. A véres küzdelemben a szultáni gyalogság
nagy része megsemmisült ugyan, de a lovasság
(a szpáhik) még gyakorlatilag érintetlenül állt.
A védők súlyos veszteségei mellett ez volt az
oka, hogy Hunyadi nem üldözte az ágyúik mögött
menedéket kereső janicsárokat. Hunyadi attól tartott, hogy a szultán újabb rohamot rendel, de egészen más történt. Másnap reggel a Száva bal partján táborozó keresztesek kisebb csoportjai, akik az
előző napon nem harcoltak, átkeltek a folyón, és
harcba keveredtek a törökökkel. Nemsokára újabb
csapatok követték őket, majd a városban lévő keresztesek is támadásba lendültek, és együttes erővel elfoglalták az anatóliai hadtest táborát. Ekkor a
szultán a pihent ruméliai hadtest élén indult a keresztesek ellen, akiket Hunyadi bravúros helyzetfelismerése mentett meg a súlyos vereségtől. Mehmed ugyanis őrizetlenül hagyta ágyúit, amelyeket a
lovasai élén a várból kitörő Hunyadi elfoglalt és a
törökök ellen fordított. Ez volt a csata másik döntő
pillanata. Bár a törökök háromszor is megpróbálták visszaszerezni ágyúikat, a keresztények sikerrel
védték meg őket a támadók által épített állásokban.
Ezzel a csata eldőlt, mert gyalogság és ágyúk
nélkül a szultán többé nem gondolhatott az ostrom
folytatására. Mehmed parancsot adott a visszavonulásra, és a július 23-ról 24-re virradó éjszaka a
török sereg elhagyta az ostrom helyszínét. Hunyadi
arra akarta felhasználni a kedvező pillanatot, hogy
egy nagyszabású támadó hadjárattal végleg kiszorítsák az oszmánokat Európából. Felhívása azonban
ezúttal sem találkozott a vezető európai hatalmak
támogatásával. V. László király ugyan végül megindult dél felé zsoldosok és német keresztesek élén, de
különösebb elszántság nélkül. Ráadásul a dühöngő
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járvány és a növekvő társadalmi
elégedetlenség miatt Hunyadi
és Kapisztrán kénytelen volt haladéktalanul szélnek ereszteni a
Nándorfehérvár alatt táborozó kereszteseket. Mire a király a várba
érkezett, Hunyadi már nem volt
az élők sorában: augusztus 11-én
maga is áldozatul esett a pestisnek.
Halálával a török elleni aktív fellépés gondolata hosszú időre lekerült a napirendről.
Ha összehasonlítjuk Nándorfehérvár 1456. évi ostromát a
vár majdani elestét eredményező
1521. évi ostrommal, amelyről
később lesz szó, a győzelem okai
nagy pontossággal megragadhatók. Először is döntőnek bizonyult, hogy Hunyadi idejekorán
képes volt megerősíteni a védősereget, amely ennek köszönhetően több ezer főre nőtt, és így
nem érvényesült kellőképpen az
ostromló török sereg számbeli
fölénye. Másodszor Mehmed
szultán nem szállta meg csapataival sem a Száva, sem a Duna
bal partját, sem pedig a folyók szigeteit, és így
nem tudta megakadályozni a magyar csapatok és
a keresztesek szabad felvonulását, sem pedig azt,
hogy utánpótlást juttassanak a várba. Ez a feladat kizárólag a török folyami flottára hárult volna, a flottazárat azonban Hunyadi kitűnő helyzetfelismeréssel szétszórta. A 65 évvel későbbi
ostrom világosan mutatja, hogy a török hadvezetés leszűrte a hibákból adódó tanulságokat, és ez
nagymértékben megkönnyítette a vár elfoglalását.
A nándorfehérvári diadal vitathatatlanul a középkori magyar hadtörténet egyik legdicsőbb epizódja, és Hunyadi hadvezéri pályafutásának is a
tetőpontja. Téves ugyanakkor az az állítás, hogy a
vereség évtizedekre visszavetette az oszmán hódítás
lendületét. A törökök kétségtelenül súlyos veszteségeket szenvedtek Nándorfehérvár ostrománál,
de erejük nem tört meg, és alig két esztendő múlva
ismét hazánk határait fenyegették. A nándorfehérvárihoz hasonló ostromra ugyan sokáig nem került
sor, de Magyarország déli területeinek szisztematikus pusztításával előkészítették a terepet a későbbi
hódításhoz. Mindez persze semmit nem von le a
vár hős védőinek érdemeiből. Nándorfehérvár volt
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a déli magyar védelmi vonal legfontosabb eleme,
amelynek elvesztése 1521-ben hamarosan a mohácsi katasztrófához vezetett. Ennek fényében pedig
a védősereg és Hunyadi teljesítménye minden elismerést megérdemel.
Szilágyi Mihály pályafutását sógora szolgálatában kezdte, mint torontáli alispán. 1456-ban
nándorfehérvári várnagy volt, majd macsói bánként a bárók sorába emelkedett. Hunyadi László kivégzése után ő lett a Hunyadi-párt vezére.
1457-ben zsoldosokkal is megerősített serege
élén biztosította Erdélyt, 1458 januárjában pedig, ugyancsak fegyveres erővel, ő kényszerítette ki Mátyás megválasztását. Az országgyűlés
unokaöccse mellé kormányzóvá választotta, és
Mátyástól megkapta néhai sógorának besztercei
örökös grófi címét. Az ifjú király azonban kezdettől figyelmen kívül hagyta nagybátyja kormányzói
jogkörét, és ez Szilágyit Mátyás főúri ellenzékéhez
közelítette. A kibékülés után Szilágyi lemondott
a kormányzóságról, majd Mátyással együtt vonult az oszmánok által fenyegetett Délvidékre,
de a király, egyelőre ismeretlen okból, 1458. október elején lefogatta. 1459 nyarán megszökött,
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de szeptembertől őrizet alatt élt Visegrádon.
A végleges kibékülés (1460 májusa) után unokaöccsével együtt harcolt a betörő csehek ellen, majd
immár főkapitányi és erdélyi kormányzói címmel
indult a déli végekre. Ekkor sem szakított azonban
Mátyás ellenzékével, és elképzelhető, hogy maga
akarta megszerezni a Brankovicsok szerb fejedelemségét. Ezért, amikor 1460 végén török fogságba esett, Mátyás nem volt hajlandó kiváltani, és a
szultán kivégeztette.
V. László (1440–1457) Habsburg Albert és
Luxemburg Erzsébet fia, aki – apja halála után
születvén – az „utószülött” melléknevet kapta.
Alig két és fél hónapos korában, 1440. május 15én koronázták Magyarország királyává. Két és fél
éves korában elvesztette édesanyját, ettől kezdve
gyámja, Frigyes német király bécsújhelyi udvarában nevelkedett. (László, apja révén osztrák herceg is volt.) Frigyes gondos nevelésben részesítette,
de a hatalmat nem szívesen adta át cseperedő védencének. 1451-ben magával vitte Lászlót a római
császárkoronázásra, de visszatérve kénytelen volt
átadni gyámfiát a magyar és osztrák rendek, valamint a cseh katolikusok szövetségének. A magyar

A Magyarország
védőszentjeként is tisztelt
Kapisztrán János emlékét
az orebići ferences kolostor
(Horvátország) is megőrizte
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háború László hívei, és a Szilágyi Mihály vezette
seregek között.
Thuróczy János
krónikájából

„Egyesek úgy beszélték el a császár (a szultán)
megfutamodását, hogy a császár az ütközet legelkeseredettebb kavargásában viadalra készítette az
övéit, és egy nyíltól a mellén megsebesült, félholtan összerogyott, és az övéi karjukra emelve vitték
a sátrába. Mikor aztán elérkezett az éjszaka, és
a törökök látták, hogy Anatólia vajdája, sőt ös�szes főembereik elpusztultak az ütközetben, hogy
igen nagy vereséget szenvedtek, és maga a császár
is csaknem élettelen, alig lélegzik: megrémültek,
hogy a magyarok napkeltével megtámadják őket,
futásnak eredtek, a császárt is magukkal vitték...
És amikor a császár magához tért és megkérdezte,
hol van, és megmondták neki, azt kérdezte: »Miért
és hogyan kerültünk ide?« »A magyarok legyőztek
bennünket – szóltak – és Anatólia vajdája, sőt seregednek csaknem az összes vezetői elestek...« És
amikor a császár megkérdezte, vajon az ágyúkat
és a többi ostromgépet is otthagyták-e, azt felelték,
hogy minden ottmaradt. A császár mélyen elkeseredett szívvel, keserűen azt mondta: »Hozzatok
mérget, hadd igyam meg. Inkább meghalok, mint
hogy gyalázattal térjek vissza országomba.«
* Idézet Pálosfalvi Tamás: Nikápolytól Mohácsig
1396–1526 (Zrínyi Kiadó, Budapest, 2005)
című könyvéből

Udvary Géza falfestménye
Hunyadi seregéről
az Országház egyik termében

rendek 1453 januárjában a pozsonyi országgyűlésen esküdtek hűséget Lászlónak, aki rögtön visszatért Bécsbe. 1453. október 28-án Prágában cseh
királlyá koronázták. A fiatal király helyett Ausztriában anyai nagybátyja, Cillei Ulrik, Csehországban Podjebrád György, Magyarországon pedig
Hunyadi János kormányzott. Cillei a királyt eszközként használta a Magyarország fölötti hatalomért Hunyadi Jánossal vívott küzdelméhez. 1456.
november 9-én Hunyadi László a király szeme
láttára koncolta fel Cilleit Nándorfehérvárott.
V. László a következő év márciusában Hunyadi
László kivégzésével állt bosszút, majd a kisebbik
Hunyadi fiút, Mátyást magával hurcolva Prágába
menekült. Magyarországon ismét kitört a polgár-
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alapult. Utóbbi lényege igen leegyszerűsítve
abban állt, hogy az ország vezető hivatalviselői, vagyis a bárók hivatalba lépésükkel egy
időben megkapták bizonyos számú megye és
az azokhoz tartozó királyi várak kormányzatát,
és élték azok jövedelmét egészen addig, amíg
hivatalban maradtak. A rendszer alacsonyabb
szinten is működött: a bárói honorokhoz nem
tartozó megyék és királyi várak ugyancsak kisebb igazgatási egységekbe voltak szervezve,
amelyek ugyanúgy működtek, mint nagyobb
társaik. Az uralkodó csak a honor élén álló
személlyel állt kapcsolatban, aki a megyék és
uradalmak kormányzatához szükséges igazgatási szervezetet maga állította fel és irányította.
Mozgósítás esetén a király azon honorok
birtokosaihoz küldött parancsot, amelyek a
tervezett hadjárat színteréhez legközelebb feküdtek. Az ily módon mozgósított hadinép
viszonylag nagyszámú, de csekély harcértékű
volt. Részét alkották a honor alá tartozó megyék nemesei, de a királyi uradalmak parasztnépének meghatározott hányada is, amely
gyalogosan szolgált. Az a tény, hogy a nemesek külföldi hadjáratokra is kénytelenek voltak
fizetség nélkül elkísérni az uralkodót, sértette
az Aranybulla rendelkezését, egyben jól mutatja a magyarországi Anjouk korlátlan hatalmát. Az ilyen típusú hadseregek legértékesebb
részét a honorbirtokosok közvetlen kísérete
alkotta. A felkelő nemesek és főleg a parasztok nagy számuk ellenére csupán a balkáni
fejedelmek elleni megtorló hadjáratok céljára
voltak alkalmasak, gyenge felszerelésük és gyakorlatlanságuk miatt nyugati lovagseregekkel
szemben nem lehetett őket alkalmazni.
I. Lajos nyugati hadjárataiban éppen ezért
egészen más összetételű hadseregeket látunk.
Az ilyen seregek magvát nehézlovas zsoldos
kompániák alkották, amelyeket a királyi udvarban szolgáló lovagok szerveztek és vezet-

tek. Ekkor jelent meg a középkor folyamán
végig alkalmazott dispositio intézménye,
amely azt jelentette, hogy az udvari lovagok
bizonyos számú katona felfogadására kaptak
a királytól zsoldot. Az ilyen kompániák alapegysége nyugati mintára a lándzsa (lancea)
volt, amely egy nehézfegyverzetű lovasból és
több (két-három) könnyűlovasból állt. Hasonló csapatokat állítottak ki a bárók is, ezekből alakultak ki később a rögzített létszámú
bárói bandériumok. Az ily módon kiállított
seregeket jelentős számú nyugati (olasz, német) zsoldos szolgálatba fogadásával egészítették ki. A zsoldosvezérek közül többen,
például az osztrák Ellerbachok vagy a stájer
Cilleiek, magyarországi birtokokat is kaptak,
és beépültek a magyar arisztokráciába. A nehézfegyverzetű lovasok, a magyarok is, szabályos lovagi fegyverzetben, sisakban, sodrony-,
majd lemezpáncélzatban, lándzsával, hosszú,
egyenes karddal, buzogánnyal harcoltak.
Az Anjou-kori magyar hadseregeket különböző könnyűfegyverzetű segédcsapatok
egészítették ki. Ilyenek voltak például a kunok,
akik öltözetükkel és viselkedésükkel is nagy
feltűnést keltettek Itáliában. Hasonló könnyűlovas íjász taktikát alkalmaztak a székelyek,
és könnyűlovas kontingenseket állítottak ki az
Anjou királyok alkalmi balkáni szövetségesei
is. Az ilyen csapatok fő erőssége a villámgyors
portyákban rejlett, szabályos ütközetekben kevés hasznot hajtottak. A haditechnikai eszközök (például ostromgépek) legnagyobb részét
ekkor még külföldiek gyártották és kezelték
(a XV. században aztán már a magyar városokban is virágzott a hadiipar).
Nagy Lajos alatt szinte minden évben harcoltak
valahol magyar seregek, gyakran a király személyes
vezetése alatt. Az alkalmankénti vereségek dacára
minden fronton a magyar király kezében volt a kezdeményezés; még a nápolyi tervek kudarcát sem

XVI. századi magyar sisak,
mellvért és harci balta.
A mohácsi Kanizsai Dorottya
Múzeum gyűjteményéből

katonai, hanem politikai tényezők okozták.
A XIV. század második fele ezért a magyar
hadtörténelem példátlanul sikeres időszaka.
I. Lajos agresszív és általában sikeres hadvi-

selését mindenekelőtt két olyan tényező tette
lehetővé, amely utódai számára már nem volt
elérhető: a hatalmas királyi birtok és a korlátlan mennyiségben rendelkezésre álló nemes-
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fémvagyon. Ebből a szempontból a Lajos halálától (1382) Mohácsig terjedő másfél évszázad hadtörténete úgy is értelmezhető, mint az
egyre fogyatkozó anyagi források pótlására tett
egyre kétségbeesettebb erőfeszítések sorozata.
A háborúhoz szükséges források elapadásával
párhuzamosan ugyanis Magyarország előbb
délkeleten a fenyegetően terjeszkedő oszmán
törökökkel, majd északnyugaton a cseh huszitákkal szemben is defenzívába került. Dacára
Zsigmond velencei háborújának, Hunyadi
János törökellenes hadjáratainak és Mátyás
nyugati hódításainak, Magyarország többé
soha nem tudta oly módon kezében tartani a
kezdeményezést, ahogy azt Anjou uralkodóink hosszú évtizedeken át tették.
Zsigmond már a század végén, a nikápolyi
vereség után egy évvel kénytelen volt reformokat hozni. Mindenekelőtt az Aranybulla
vonatkozó pontjának hatályát felfüggesztve
kötelezte a nemeseket, hogy a török veszélyre
tekintettel bármikor az ország védelmére vonuljanak, szükség esetén annak határain túlra
is. Ugyancsak előírta, hogy hadjárat esetén
minden húsz jobbágy után kötelesek saját költségükön egy íjászt kiállítani (ez az úgynevezett telekkatonaság). E reformok ugyanakkor
nem érintették a magyar hadsereg legütőképesebb részét, amely az Anjou-kori előzmények
nyomán fejlődött tovább. A királyi, királynéi, főpapi és bárói bandériumok továbbra is
fegyverforgatásból élő, hivatásos katonákból
álltak, akiket a központi kincstárból kiutalt
összegekből fizettek. Főúri bandériumot ekkor még csak az ország „valódi” bárói, vagyis
a tényleges méltóságviselők tarthattak, akik
éppen tisztségük okán a saját jövedelmeikből
is hozzájárultak katonáik fizetéséhez. Zsigmond volt az első magyar uralkodó, aki már
a hadsereg ellátását is törvényekkel próbálta
szabályozni, megszabva például az alapvető
élelmiszerekért fizetendő árat.
1435-ben Zsigmond további reformokat
léptetett életbe. A telekkatonaság keretében
kiállított katonákat a megyés ispán vezetése
alá rendelte, amelyből a Jagelló-korban aztán
kialakult a megyei bandérium. Terve valószí-
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nűleg az volt, hogy ily módon a hasznavehetetlen nemesi felkelést is többé-kevésbé hivatásos katonasággal váltsa fel. E terve ugyan
nem valósult meg, de annál maradandóbbat
alkotott a délkeleti határvédelmi rendszer
ügyében. Hosszú uralkodása alatt Zsigmond
építette ki azt a végvárrendszert, amely későbbi kiegészítésekkel egészen Mohácsig biztosította Magyarország védelmét az oszmánokkal
szemben. E végvárak őrzésére alakult ki az
állandó magyar hadsereg csírája. A végvárak
karbantartása és őrségeik fizetése kezdettől
hatalmas összegeket emésztett fel, a mindenkori uralkodók jövedelmének húsz-ötven (!)
százalékát. Ugyancsak Zsigmond alatt indult
fejlődésnek Magyarországon a tüzérség. A királynak már saját ágyúi voltak (bombarda),
amelyeket szükség szerint szárazföldön (szekéren) vagy vízi úton küldött a felhasználás helyszínére. Ekkor tűnnek fel a forrásokban a királyi és városi ágyúmesterek, és megindul a kézi
lőfegyverek (pixides) elterjedése is. Bertrandon
de la Brocquiere francia utazó nagy elismeréssel szólt az 1433-ban Nándorfehérvárott látott
ágyúkról.
I. Ulászló király uralkodása és Hunyadi
János kormányzósága egyszerre hozott előrelépést és megtorpanást a magyar hadszervezetben. A nagy törökellenes hadjáratok természetszerűleg gyorsították a zsoldosság térnyerését, hiszen ezekre nem lehetett igénybe venni
a nemesi felkelést. Az állandó polgárháborúk
és az ország jelentős részeinek idegen megszállása miatt megcsappant jövedelmek azonban
nem voltak elegendőek sem nagyobb létszámú
hivatásos gyalogság, sem komolyabb tüzérség
felállítására. Nem véletlen, hogy Hunyadi
nyugati hadjáratai (Frigyes német király vagy
a Cillei grófok ellen) semmiféle kézzelfogható
eredményt nem hoztak.
Az igazi – bár csak átmeneti – fordulatot
a magyar hadsereg történetében Mátyás király
tevékenysége jelentette. A magyar hadszervezet alapintézményein ő sem változtatott: a főúri és főpapi bandériumokat fizetség ellenében
gyakran felhasználta, akárcsak a nemesi felkelést és a telekkatonaságot, jóllehet csak 1471-
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fémvagyon. Ebből a szempontból a Lajos halálától (1382) Mohácsig terjedő másfél évszázad hadtörténete úgy is értelmezhető, mint az
egyre fogyatkozó anyagi források pótlására tett
egyre kétségbeesettebb erőfeszítések sorozata.
A háborúhoz szükséges források elapadásával
párhuzamosan ugyanis Magyarország előbb
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törökökkel, majd északnyugaton a cseh huszitákkal szemben is defenzívába került. Dacára
Zsigmond velencei háborújának, Hunyadi
János törökellenes hadjáratainak és Mátyás
nyugati hódításainak, Magyarország többé
soha nem tudta oly módon kezében tartani a
kezdeményezést, ahogy azt Anjou uralkodóink hosszú évtizedeken át tették.
Zsigmond már a század végén, a nikápolyi
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vonatkozó pontjának hatályát felfüggesztve
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nem érintették a magyar hadsereg legütőképesebb részét, amely az Anjou-kori előzmények
nyomán fejlődött tovább. A királyi, királynéi, főpapi és bárói bandériumok továbbra is
fegyverforgatásból élő, hivatásos katonákból
álltak, akiket a központi kincstárból kiutalt
összegekből fizettek. Főúri bandériumot ekkor még csak az ország „valódi” bárói, vagyis
a tényleges méltóságviselők tarthattak, akik
éppen tisztségük okán a saját jövedelmeikből
is hozzájárultak katonáik fizetéséhez. Zsigmond volt az első magyar uralkodó, aki már
a hadsereg ellátását is törvényekkel próbálta
szabályozni, megszabva például az alapvető
élelmiszerekért fizetendő árat.
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léptetett életbe. A telekkatonaság keretében
kiállított katonákat a megyés ispán vezetése
alá rendelte, amelyből a Jagelló-korban aztán
kialakult a megyei bandérium. Terve valószí-
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nűleg az volt, hogy ily módon a hasznavehetetlen nemesi felkelést is többé-kevésbé hivatásos katonasággal váltsa fel. E terve ugyan
nem valósult meg, de annál maradandóbbat
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felállítására. Nem véletlen, hogy Hunyadi
nyugati hadjáratai (Frigyes német király vagy
a Cillei grófok ellen) semmiféle kézzelfogható
eredményt nem hoztak.
Az igazi – bár csak átmeneti – fordulatot
a magyar hadsereg történetében Mátyás király
tevékenysége jelentette. A magyar hadszervezet alapintézményein ő sem változtatott: a főúri és főpapi bandériumokat fizetség ellenében
gyakran felhasználta, akárcsak a nemesi felkelést és a telekkatonaságot, jóllehet csak 1471-
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ig. 1472 elején ellentmondást nem tűrően szögezte le, hogy az ország ellenségeivel szemben
minden prelátus, báró és nemes hűségesküjénél
fogva köteles uralkodója mellett bandériumával
együtt táborba szállni. A bárói bandériumok
magját a familiárisok, a bárók szolgálatába szegődött kisnemesek alkották, akikhez mozgósítás
esetén a király pénzén toboroztak zsoldosokat.
Fizetésük terhére ugyancsak állandó csapatokat
tartottak fegyverben a melléktartományok vezetői (a horvát-szlavón bán például 500 lovast).
Mátyás zsoldot folyósított horvát és szerb főuraknak is. Az előbbiek a horvát-szlavón végek
(egyben saját birtokaik) védelmét biztosították,
utóbbiak pedig a török háborúkban elengedhetetlenül fontos, de a nyugati hadjáratokban is
sikeresen alkalmazott „rác” könnyűlovasokat
bocsátották a király rendelkezésére. A végvári
katonaság mellett a királyi pénzből fegyverben
tartott bárói bandériumok voltak az állandó
hadsereg csírái.
Mátyás legnagyobb újítása a modern zsoldossereg fokozatos kialakítása volt. Ennek
magját azok a cseh, morva, lengyel és más
származású, a huszita háborúk idején Magyarországra került kompániák alkották, amelyeket
a király 1462 után fogadott a szolgálatába.
A nyugati hódítások megindulása után Mátyás
az elfoglalt cseh, morva és sziléziai területeken
is gyakran fogadott zsoldosokat. A cseh és sziléziai zsoldosok többsége nehézlovasként szolgált, de akadtak közöttük gyalogos németek,
sőt, csekély számban svájciak is. Az állandóvá váló zsoldossereg azonban korántsem csak
külföldiekből állt. Az 1430-as évektől, főként
az egymást követő huszita háborúk hatására,
elsősorban a Felvidéken a magyar kis- és köznemesség is növekvő mértékben a háborúban
talált megélhetést, mint például az az egészen
szegény Nyitra megyei Kalászi rokonság,
amelynek tagjai az 1450-es években négy különböző báró bandériumában szolgáltak fizetség ellenében.
Jóllehet a zsoldossereg (amelyet először
Mátyás halála után, talán utolsó parancsnoka, a „Fekete” Haugwitz nyomán neveztek
„feketének”) az 1470-es évektől állandósult,
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létszáma folyamatosan változott. Az állandóan fegyverben tartott létszám tízezer fő körül
mozgott, ami a hadjárat céljától és irányától
függően nőtt. A király, akárcsak nyugati uralkodótársai, zsoldosvezérekkel kötött szerződést, akik előzetes fizetség ellenében megadott
időre állították ki a megszabott létszámot.
A zsoldosság lényegéből fakadt, hogy ugyanazok a vezérek a körülmények változtával más
uralkodók, esetleg éppen a tegnapi ellenség táborában bukkantak fel. Így tett például Wilhelm Tettauer, aki Mátyás vezéreként
fogságba esvén, szabadságáért cserében állt
Frigyes császár zsoldjába, hogy nem sokkal
később ismét visszatérjen a magyar király
seregébe. A cseh Cernahora Dabist ezzel
szemben az kergette Frigyes táborába, hogy
testvérét Mátyás kivégeztette. Mindent ös�szevéve az 1487-es bécsújhelyi seregszemlén
felvonuló húszezer lovas és nyolcezer gyalogos lehetett az a maximális létszám, amit
Mátyás a végvári csapatok és a megszállt területeken állomásozó helyőrségek mellett képes volt több hónapon át a zsoldjában tartani.
Az 1487-es adatból is jól látszik, hogy az
állandó zsoldossereg legnagyobb részét a lovasság, mégpeig nehézlovasság alkotta. A nehézlovasság harcmódja középkori maradt, bár
csatadöntő lovasrohamra a nyugati hadszíntereken már alig került sor. A könnyűlovasságot
Mátyás főleg portyákra, az ellenséges terület
pusztítására és diverzáns akciókra használta.
A gyalogság szerepe a megelőző időszakhoz
képest nőtt, de továbbra is alárendelt maradt.
Zömmel hosszú állópajzzsal fölszerelt nehézgyalogokból állt, akik mintegy a huszita szekérvár szerepét vették át. A pajzsos és páncélos
gyalogosok élő falat formáltak, amelynek fedezékéből a gyalogság alig ötödét alkotó puskások harcoltak. Szükség esetén ugyancsak a pajzsok fedezékéből törtek elő a könnyűfegyverzetű
támadó gyalogosok, majd visszavonulás során
ugyanoda tértek vissza. Mátyás gyalogságát
három fontos körülmény különbözteti meg a janicsároktól. Az első, hogy szerepe döntően védelmi jellegű, támadásra csak a már harcrendjében megbomlott ellenséggel szemben képes.
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Másodszor sem fegyverzetét, sem harcmódját
tekintve nem homogén, ezért szükségszerűen
kisegítő szerepre van kárhoztatva. Végül olyan
kimeríthetetlen utánpótlási forrással sem rendelkezett, mint a janicsárok. Velük rokonította
viszont őket halálmegvető bátorságuk: ha megfizették őket, egy szálig készek voltak feláldozni
magukat uruk szolgálatában.
Mátyás általában tiszteletben tartotta a
zsoldoskompániák szervezetét, és lehetőség
szerint egységesen illesztette be őket a sereg
harcrendjébe. A kompániák vezetői egyéb tekintetben is meglehetős függetlenséget élveztek: hadjárat esetén például egyenként üzentek
hadat az ellenségnek. A harcmezőn azonban
Mátyás, ha kellett, drákói szigorral tartotta
fenn a rendet, és kemény kézzel rendezte el rivalizáló vezéreinek vitáit. A seregvezérek többsége, mint a már említett Tettauer, Cernahora
Dabis, František Hag vagy a két Haugwitz,
az osztrák és cseh tartományokból rekrutálódott, de magyar bárók és nemesek is kiemelkedő szerephez jutottak, mint a Sziléziában
és Ausztriában is vitézkedő Egervári László
szlavón bán, aki az oszmánok ellen is kitüntette magát, Szapolyai István, a későbbi nádor,
vagy a Korneuburg ostrománál hősi halált halt
Dávidházi István.
A nyugati típusú zsoldos sereg megfelelő és
rendszeres fizetés esetén a kor legmodernebb
fegyveres erejének számított. Tekintettel arra,
hogy a Magyarországnál lényegesen gazdagabb
Franciaországban is csak Mátyás kortársa,
XI. Lajos fektette le az állandó haderő alapjait,
a magyar uralkodó hadszervezeti reformjaival a
kor fejlődésének élén járt. Hozzá kell azonban
tenni, hogy Mátyás ezt csak országa erőforrásainak teljes kimerítésével tudta elérni. A végvári
rendszer és az állandó zsoldossereg egyidejű
fenntartására Magyarország jövedelmei nem
is lettek volna elegendőek, még úgy sem, hogy
Mátyás nemegyszer évente kétszer is kivetette a
rendkívüli adót, és a városoktól is egyre újabb
összegeket követelt. A megoldást az jelentette,
hogy a zsoldosok többségét a meghódított tartományokban állomásoztatta, és azokra bízta
eltartásukat. E megoldásban azonban eleve
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benne rejlett a veszély, hogy a hódítások elenyészésével a zsoldoshadsereg is felbomlik.
Ez a sereg mindazonáltal a nyugati harctereken beváltotta a hozzá fűzött reményeket.
A nyílt csaták elkerülésére, az ellenálló helyőrségek kiéheztetésére és az ellenség hátországának dúlására alapozott taktika egyetlen
akadálya a pénzhiány volt, ezt pedig Mátyás
könnyebben kerülte el, mint ellenfelei, a Habsburgok és Jagellók. A török fronton azonban,
ahol a szultáni hadsereg nyugati szemmel
nézve villámgyors mozgósítása és felvonulása,
valamint túlereje miatt az időhúzó taktika és a
megfontolt előrenyomulás nem volt alkalmazható, a zsoldossereg semmiféle változást nem
hozott. Ezzel Mátyás is tisztában volt, és két
korlátozott célú ellencsapás (1464, 1476) kivételével egyáltalán nem használta új típusú
seregét az oszmánok ellen. Ezzel ugyan magára vonta kortársai neheztelését, de katonai
szempontból teljesen igaza volt. Elegendő talán arra emlékeztetni, hogy a Mátyás Magyarországánál sokkalta hatalmasabb Habsburg
Birodalomnak is közel kétszáz esztendejébe
került, hogy katonailag fölébe kerekedjen a már
hanyatló Oszmán Birodalomnak. Azzal, hogy
a végvárrendszer folyamatos erősítésével és kisebb ellencsapásokkal megőrizte a déli határok
integritását, Mátyás mindazt megtette, amit a
korabeli Magyarország erőforrásainak birtokában módjában állt megtenni.
Mátyás a tüzérség fejlesztésében is fontos
lépéseket tett. Egy 1479-es követjelentés több
mint száz nagy ágyúról számol be, amelyek
közül többet már kerekes ágyútalpra szereltek.
Látni fogjuk, hogy Mátyás sikerrel használta
naszádokra szerelt ostromágyúit Szabács ostrománál. Bár tűzmestereket és pattantyúsokat
is állandó szolgálatban tartott, a városoktól is
rendszeresen kért szakembereket. Ugyancsak
a városi műhelyekben gyártották az ágyúkat,
amelyek időnként vándoroltak az ellenséges
seregek között: míg 1463-ban, Jajca védelme
idején a magyarok zsákmányoltak török ostromágyúkat, egy évvel később, Zvornik alatt
a magyarok tábora jutott a szultán kezére.
A tüzérség szerepe főleg várostromok esetén
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együtt táborba szállni. A bárói bandériumok
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Mátyás legnagyobb újítása a modern zsoldossereg fokozatos kialakítása volt. Ennek
magját azok a cseh, morva, lengyel és más
származású, a huszita háborúk idején Magyarországra került kompániák alkották, amelyeket
a király 1462 után fogadott a szolgálatába.
A nyugati hódítások megindulása után Mátyás
az elfoglalt cseh, morva és sziléziai területeken
is gyakran fogadott zsoldosokat. A cseh és sziléziai zsoldosok többsége nehézlovasként szolgált, de akadtak közöttük gyalogos németek,
sőt, csekély számban svájciak is. Az állandóvá váló zsoldossereg azonban korántsem csak
külföldiekből állt. Az 1430-as évektől, főként
az egymást követő huszita háborúk hatására,
elsősorban a Felvidéken a magyar kis- és köznemesség is növekvő mértékben a háborúban
talált megélhetést, mint például az az egészen
szegény Nyitra megyei Kalászi rokonság,
amelynek tagjai az 1450-es években négy különböző báró bandériumában szolgáltak fizetség ellenében.
Jóllehet a zsoldossereg (amelyet először
Mátyás halála után, talán utolsó parancsnoka, a „Fekete” Haugwitz nyomán neveztek
„feketének”) az 1470-es évektől állandósult,
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létszáma folyamatosan változott. Az állandóan fegyverben tartott létszám tízezer fő körül
mozgott, ami a hadjárat céljától és irányától
függően nőtt. A király, akárcsak nyugati uralkodótársai, zsoldosvezérekkel kötött szerződést, akik előzetes fizetség ellenében megadott
időre állították ki a megszabott létszámot.
A zsoldosság lényegéből fakadt, hogy ugyanazok a vezérek a körülmények változtával más
uralkodók, esetleg éppen a tegnapi ellenség táborában bukkantak fel. Így tett például Wilhelm Tettauer, aki Mátyás vezéreként
fogságba esvén, szabadságáért cserében állt
Frigyes császár zsoldjába, hogy nem sokkal
később ismét visszatérjen a magyar király
seregébe. A cseh Cernahora Dabist ezzel
szemben az kergette Frigyes táborába, hogy
testvérét Mátyás kivégeztette. Mindent ös�szevéve az 1487-es bécsújhelyi seregszemlén
felvonuló húszezer lovas és nyolcezer gyalogos lehetett az a maximális létszám, amit
Mátyás a végvári csapatok és a megszállt területeken állomásozó helyőrségek mellett képes volt több hónapon át a zsoldjában tartani.
Az 1487-es adatból is jól látszik, hogy az
állandó zsoldossereg legnagyobb részét a lovasság, mégpeig nehézlovasság alkotta. A nehézlovasság harcmódja középkori maradt, bár
csatadöntő lovasrohamra a nyugati hadszíntereken már alig került sor. A könnyűlovasságot
Mátyás főleg portyákra, az ellenséges terület
pusztítására és diverzáns akciókra használta.
A gyalogság szerepe a megelőző időszakhoz
képest nőtt, de továbbra is alárendelt maradt.
Zömmel hosszú állópajzzsal fölszerelt nehézgyalogokból állt, akik mintegy a huszita szekérvár szerepét vették át. A pajzsos és páncélos
gyalogosok élő falat formáltak, amelynek fedezékéből a gyalogság alig ötödét alkotó puskások harcoltak. Szükség esetén ugyancsak a pajzsok fedezékéből törtek elő a könnyűfegyverzetű
támadó gyalogosok, majd visszavonulás során
ugyanoda tértek vissza. Mátyás gyalogságát
három fontos körülmény különbözteti meg a janicsároktól. Az első, hogy szerepe döntően védelmi jellegű, támadásra csak a már harcrendjében megbomlott ellenséggel szemben képes.
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Másodszor sem fegyverzetét, sem harcmódját
tekintve nem homogén, ezért szükségszerűen
kisegítő szerepre van kárhoztatva. Végül olyan
kimeríthetetlen utánpótlási forrással sem rendelkezett, mint a janicsárok. Velük rokonította
viszont őket halálmegvető bátorságuk: ha megfizették őket, egy szálig készek voltak feláldozni
magukat uruk szolgálatában.
Mátyás általában tiszteletben tartotta a
zsoldoskompániák szervezetét, és lehetőség
szerint egységesen illesztette be őket a sereg
harcrendjébe. A kompániák vezetői egyéb tekintetben is meglehetős függetlenséget élveztek: hadjárat esetén például egyenként üzentek
hadat az ellenségnek. A harcmezőn azonban
Mátyás, ha kellett, drákói szigorral tartotta
fenn a rendet, és kemény kézzel rendezte el rivalizáló vezéreinek vitáit. A seregvezérek többsége, mint a már említett Tettauer, Cernahora
Dabis, František Hag vagy a két Haugwitz,
az osztrák és cseh tartományokból rekrutálódott, de magyar bárók és nemesek is kiemelkedő szerephez jutottak, mint a Sziléziában
és Ausztriában is vitézkedő Egervári László
szlavón bán, aki az oszmánok ellen is kitüntette magát, Szapolyai István, a későbbi nádor,
vagy a Korneuburg ostrománál hősi halált halt
Dávidházi István.
A nyugati típusú zsoldos sereg megfelelő és
rendszeres fizetés esetén a kor legmodernebb
fegyveres erejének számított. Tekintettel arra,
hogy a Magyarországnál lényegesen gazdagabb
Franciaországban is csak Mátyás kortársa,
XI. Lajos fektette le az állandó haderő alapjait,
a magyar uralkodó hadszervezeti reformjaival a
kor fejlődésének élén járt. Hozzá kell azonban
tenni, hogy Mátyás ezt csak országa erőforrásainak teljes kimerítésével tudta elérni. A végvári
rendszer és az állandó zsoldossereg egyidejű
fenntartására Magyarország jövedelmei nem
is lettek volna elegendőek, még úgy sem, hogy
Mátyás nemegyszer évente kétszer is kivetette a
rendkívüli adót, és a városoktól is egyre újabb
összegeket követelt. A megoldást az jelentette,
hogy a zsoldosok többségét a meghódított tartományokban állomásoztatta, és azokra bízta
eltartásukat. E megoldásban azonban eleve
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benne rejlett a veszély, hogy a hódítások elenyészésével a zsoldoshadsereg is felbomlik.
Ez a sereg mindazonáltal a nyugati harctereken beváltotta a hozzá fűzött reményeket.
A nyílt csaták elkerülésére, az ellenálló helyőrségek kiéheztetésére és az ellenség hátországának dúlására alapozott taktika egyetlen
akadálya a pénzhiány volt, ezt pedig Mátyás
könnyebben kerülte el, mint ellenfelei, a Habsburgok és Jagellók. A török fronton azonban,
ahol a szultáni hadsereg nyugati szemmel
nézve villámgyors mozgósítása és felvonulása,
valamint túlereje miatt az időhúzó taktika és a
megfontolt előrenyomulás nem volt alkalmazható, a zsoldossereg semmiféle változást nem
hozott. Ezzel Mátyás is tisztában volt, és két
korlátozott célú ellencsapás (1464, 1476) kivételével egyáltalán nem használta új típusú
seregét az oszmánok ellen. Ezzel ugyan magára vonta kortársai neheztelését, de katonai
szempontból teljesen igaza volt. Elegendő talán arra emlékeztetni, hogy a Mátyás Magyarországánál sokkalta hatalmasabb Habsburg
Birodalomnak is közel kétszáz esztendejébe
került, hogy katonailag fölébe kerekedjen a már
hanyatló Oszmán Birodalomnak. Azzal, hogy
a végvárrendszer folyamatos erősítésével és kisebb ellencsapásokkal megőrizte a déli határok
integritását, Mátyás mindazt megtette, amit a
korabeli Magyarország erőforrásainak birtokában módjában állt megtenni.
Mátyás a tüzérség fejlesztésében is fontos
lépéseket tett. Egy 1479-es követjelentés több
mint száz nagy ágyúról számol be, amelyek
közül többet már kerekes ágyútalpra szereltek.
Látni fogjuk, hogy Mátyás sikerrel használta
naszádokra szerelt ostromágyúit Szabács ostrománál. Bár tűzmestereket és pattantyúsokat
is állandó szolgálatban tartott, a városoktól is
rendszeresen kért szakembereket. Ugyancsak
a városi műhelyekben gyártották az ágyúkat,
amelyek időnként vándoroltak az ellenséges
seregek között: míg 1463-ban, Jajca védelme
idején a magyarok zsákmányoltak török ostromágyúkat, egy évvel később, Zvornik alatt
a magyarok tábora jutott a szultán kezére.
A tüzérség szerepe főleg várostromok esetén
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volt meghatározó, a tábori tüzérség, a csekély
tűzgyorsaság miatt érdemben még nem tudott
beleszólni a csaták menetébe. Érdekes, hogy
Mátyás az ostromágyúknál még többre értékelte a hagyományos ostromgépeket, sőt, maga is
törte a fejét újabbak kitalálásán. Konzervatív
hozzáállását részben magyarázza, hogy a lőpor drágasága miatt a mechanikus szerkezeteket olcsóbban lehetett üzemeltetni, mint az
ágyúkat. A Mátyás halála idején és a Jagellókorban már nagy számban készített várleltárak
is arról árulkodnak, hogy általában nem az
ágyúk (bombardák, tarackok, szakállasok stb.)
számával, hanem a lőpor mennyiségével voltak
gondok.
Szólni kell végül a dunai hajókról is, amelyeket apja nyomdokán járva Mátyás szervezett önálló fegyvernemmé. A flotta mintegy ötven nagyobb naszádból és több száz
kisebb sajkából állt. Fő feladatuk a szállítás
volt, de a naszádokra szerelt ágyúk révén vár‑
ostromokban is részt vettek, például 1476-ban.
A legénységet többségében szerb naszádosok
alkották, akiket kapitányságokba szerveztek.
A két fő támaszpontjuk Nándorfehérvár és
Szalánkemén volt. Mátyás uralkodása idején a
naszádos flotta ugyanolyan hatásosan segítette
a magyar szárazföldi hadműveleteket, mint a
másik oldalon a török folyami flotta.
Mátyás halála után az állandó zsoldossereg, amint az előre látható volt, összeomlott.
Ulászló magyar királlyá választásával a cseh
tartományok nem voltak többé megszállt területek, az osztrák hódítások pedig hamarosan
elvesztek. Ulászló a hazavezényelt egységeket még felhasználta a rivális trónkövetelők:
Habsburg Miksa és a tulajdon öccse, János
Albert visszaszorítására, de a béke helyreállta után képtelen volt tovább fizetni őket.
A Mátyás-féle kegyetlen adóprés további működtetéséről szó sem lehetett, és Ulászlótól
egyébként is távol állt elődjének agresszív, de
koncepciózus kormányzási stílusa. A zsoldosokat jobb híján levezényelték a déli határokra,
ott azonban fizetség híján fosztogatni kezdtek,
mire Kinizsi Pál a délvidéki urak bandériumai élén egy kegyetlen ütközetben megsem-
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misítette őket. A maradékot, mintegy kétezer
embert, áttették Ausztriába, ahol hamarosan
szétszóródtak.
A zsoldossereg pusztulása azonban nem jelentette az állandó hadsereg végét. Nem jelentette továbbá a török elleni védelmi rendszer
összeomlását sem, hiszen, mint láttuk, egy kivételtől eltekintve a zsoldosok nem is harcoltak
az oszmánok ellen. A Jagelló-kor derekán már
elég részletesen ismerjük a végeken állandóan
fegyverben tartott katonák számát. Az 1510es években a kincstár a délkeleti várakban
3590 lovassal, 400 gyalogossal és 1100 na‑
szádossal, a horvát–szlavón végeken pedig
1657 lovassal és 770 gyalogossal számolt.
Bár a lovasok csapatnem szerinti megoszlását
nem ismerjük, nagyon valószínű, hogy döntő
többségük a végvidéki portyázó harcmodornak
megfelelően huszár volt. A délkeleti határszakaszon azonban a huszárok és gyalogosok
mintegy nyolcvan százaléka csekély zsoldért
szolgáló katonaparaszt volt, akik az állandó
portyák miatt fokozatosan elvesztették a létalapjukat biztosító földjüket. Ugyanez történt
a naszádosokkal, akiknek Tomori Pál már
csak csekély maradékát tudta összeszedni az
1520-as években. Némileg más volt a helyzet a
horvát–szlavón végeken, ahol nagyobb számú
zsoldos gyalogos szolgált a jelentősebb várakban, például Jajcában. A komoly harcértéket
képviselő, csak zsoldért szolgáló végváriak
számát mindent összevéve sem tehetjük többre
néhány ezer főnél.
A Jagelló-kormányzat kísérletet tett a zsoldoshadsereg felbomlásával megszűnt mezei
hadsereg pótlására is, mégpedig úgy, hogy új
életet lehelt a banderiális hadszervezetbe és
a telekkatonaságba. 1498-ban törvény cikkelyezte be azokat a főurakat és egyházi testületeket, akiknek/amelyeknek 36 porta után
egy nehézlovast, a déli megyékben pedig 24
porta után egy huszárt kellett kiállítaniuk.
A zsoldosok fizetésére az ilyen bandériumtartók a maguk számára használhatták a királyi
adó felét. A törvényben fel nem sorolt nemesek
portái után a megyék szedték be az adó felét,
ők állítottak katonákat, és megyei kapitányok
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vezették őket hadba. Pusztán a kiállítandó létszámot tekintve a rendszer működőképesnek
tűnt. Két végzetes hibája volt azonban. Egyrészt a királyi adó fele a földesúri jövedelmekkel együtt sem volt elegendő a bandériumok
fizetésére, ezért a főurak a legritkább esetben
állították ki őket teljes létszámban. Másrészt a
katonaállítás függött a királyi és földesúri adók
behajtásának lassú, szokásjog által meghatározott ütemétől, ami végzetesen lelassította a
mozgósítást. Végül Mátyás zsoldosaitól eltérően a bandériumok katonái jelentős részben
maguk is gazdálkodó nemesek voltak, akik
nem szívesen hagyták el dologidőben birtokaikat. Ez olyan hátrányt jelentett, amilyennel a
főként prédából élő oszmán katonáknak nem
kellett szembenézniük.
Érdemes leszögezni, hogy a középkori magyar királyság nem elsősorban katonai, hanem
gazdasági okok következtében bukott el. A fokozatosan növekvő és 1520-tól elviselhetetlenné váló oszmán nyomás olyan gazdasági terhet
rótt a kormányzatra, amellyel nemcsak Mátyás
királysága, de egyetlen más kortárs európai állam sem tudott volna megbirkózni. A legújabb
kutatások szerint Mátyás jövedelmei a legjobb
esztendőkben sem rúgtak évi 750 ezer forintnál többre, miközben a szultán rendes bevételei már 1475-ben elérték az 1 850 000 fo‑
rintot. A királyi jövedelmek a Jagellók alatt
radikálisan visszaestek, nagyjából évi 200 000
forintra. Ehhez képest csak a már említett
7 817, részben hivatásos zsoldos évi fizetése
mintegy 116 000 forintot emésztett föl, amelyhez még hozzáveendők a végvárak fenntartási költségei. Ez pedig azt jelenti, hogy csak a
rendes védelmi költségek felemésztették a királyság összes bevételét. Nem véletlen, hogy
például a szlavón bánok már a XV. század
végétől nem kaptak fizetést, embereik és a végvárak költségeit a saját javaik elzálogosításával
fedezték, az uralkodó pedig a legkülönbözőbb
módokon próbálta őket kielégíteni. A Mohács előtti utolsó horvát–szlavón bán, Batthyány Ferenc 1525-ben Jajca felmentésére
indulván végrendeletében alig leplezett keserű
gúnnyal kérte a királyi párt, hogy halála esetén
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segítsenek feleségének az adósságok törlesztésében, lévén, hogy azokat őfelségéik szolgálatában halmozta fel, „mivel jól emlékszünk,
hogy a szlavón bánság okán eleddig egyetlen
dénárt sem adtak”. 1502-ben, amikor pedig
a magyar végvári rendszer még eredményesen
működött, a kincstartó így írt a fizetését sürgető jajcai bánnak: „erőnkhöz és lehetőségeinkhez képest mindent megteszünk, de hiába,
annyira össze vannak zavarodva a királyi felség
dolgai és ügyei [...]; már a saját javainkat is
elzálogosítottuk, de így sem vagyunk többre
képesek; készek lennénk a vérünket is kiontani, ha ezzel segíthetnénk az ország védelmét,
mert annyian kérnek, hogy nem tudunk nekik
eleget tenni. [...] Ahogy telik az idő, annyit
kell fizetni a végvárakra és a felség katonáira,
hogy isten tudja, mit tegyek.” Az, hogy Magyarország 1526-ig állta a nyomást, a sokáig
kedvező külpolitikai körülményeknek, a Zsigmond és Mátyás által kiépített végvárrendszernek, valamint az uralkodó osztály kisebbik, de
jobbik részét jellemző áldozatkészségnek volt
köszönhető. Mohács nem váratlan katasztrófa,
hanem egy mindvégig egyenlőtlen küzdelem
szükségszerű lezárása volt.

* Idézet Pálosfalvi Tamás: Nikápolytól Mohácsig
1396–1526 (Zrínyi Kiadó, Budapest, 2005)
című könyvéből
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volt meghatározó, a tábori tüzérség, a csekély
tűzgyorsaság miatt érdemben még nem tudott
beleszólni a csaták menetébe. Érdekes, hogy
Mátyás az ostromágyúknál még többre értékelte a hagyományos ostromgépeket, sőt, maga is
törte a fejét újabbak kitalálásán. Konzervatív
hozzáállását részben magyarázza, hogy a lőpor drágasága miatt a mechanikus szerkezeteket olcsóbban lehetett üzemeltetni, mint az
ágyúkat. A Mátyás halála idején és a Jagellókorban már nagy számban készített várleltárak
is arról árulkodnak, hogy általában nem az
ágyúk (bombardák, tarackok, szakállasok stb.)
számával, hanem a lőpor mennyiségével voltak
gondok.
Szólni kell végül a dunai hajókról is, amelyeket apja nyomdokán járva Mátyás szervezett önálló fegyvernemmé. A flotta mintegy ötven nagyobb naszádból és több száz
kisebb sajkából állt. Fő feladatuk a szállítás
volt, de a naszádokra szerelt ágyúk révén vár‑
ostromokban is részt vettek, például 1476-ban.
A legénységet többségében szerb naszádosok
alkották, akiket kapitányságokba szerveztek.
A két fő támaszpontjuk Nándorfehérvár és
Szalánkemén volt. Mátyás uralkodása idején a
naszádos flotta ugyanolyan hatásosan segítette
a magyar szárazföldi hadműveleteket, mint a
másik oldalon a török folyami flotta.
Mátyás halála után az állandó zsoldossereg, amint az előre látható volt, összeomlott.
Ulászló magyar királlyá választásával a cseh
tartományok nem voltak többé megszállt területek, az osztrák hódítások pedig hamarosan
elvesztek. Ulászló a hazavezényelt egységeket még felhasználta a rivális trónkövetelők:
Habsburg Miksa és a tulajdon öccse, János
Albert visszaszorítására, de a béke helyreállta után képtelen volt tovább fizetni őket.
A Mátyás-féle kegyetlen adóprés további működtetéséről szó sem lehetett, és Ulászlótól
egyébként is távol állt elődjének agresszív, de
koncepciózus kormányzási stílusa. A zsoldosokat jobb híján levezényelték a déli határokra,
ott azonban fizetség híján fosztogatni kezdtek,
mire Kinizsi Pál a délvidéki urak bandériumai élén egy kegyetlen ütközetben megsem-
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misítette őket. A maradékot, mintegy kétezer
embert, áttették Ausztriába, ahol hamarosan
szétszóródtak.
A zsoldossereg pusztulása azonban nem jelentette az állandó hadsereg végét. Nem jelentette továbbá a török elleni védelmi rendszer
összeomlását sem, hiszen, mint láttuk, egy kivételtől eltekintve a zsoldosok nem is harcoltak
az oszmánok ellen. A Jagelló-kor derekán már
elég részletesen ismerjük a végeken állandóan
fegyverben tartott katonák számát. Az 1510es években a kincstár a délkeleti várakban
3590 lovassal, 400 gyalogossal és 1100 na‑
szádossal, a horvát–szlavón végeken pedig
1657 lovassal és 770 gyalogossal számolt.
Bár a lovasok csapatnem szerinti megoszlását
nem ismerjük, nagyon valószínű, hogy döntő
többségük a végvidéki portyázó harcmodornak
megfelelően huszár volt. A délkeleti határszakaszon azonban a huszárok és gyalogosok
mintegy nyolcvan százaléka csekély zsoldért
szolgáló katonaparaszt volt, akik az állandó
portyák miatt fokozatosan elvesztették a létalapjukat biztosító földjüket. Ugyanez történt
a naszádosokkal, akiknek Tomori Pál már
csak csekély maradékát tudta összeszedni az
1520-as években. Némileg más volt a helyzet a
horvát–szlavón végeken, ahol nagyobb számú
zsoldos gyalogos szolgált a jelentősebb várakban, például Jajcában. A komoly harcértéket
képviselő, csak zsoldért szolgáló végváriak
számát mindent összevéve sem tehetjük többre
néhány ezer főnél.
A Jagelló-kormányzat kísérletet tett a zsoldoshadsereg felbomlásával megszűnt mezei
hadsereg pótlására is, mégpedig úgy, hogy új
életet lehelt a banderiális hadszervezetbe és
a telekkatonaságba. 1498-ban törvény cikkelyezte be azokat a főurakat és egyházi testületeket, akiknek/amelyeknek 36 porta után
egy nehézlovast, a déli megyékben pedig 24
porta után egy huszárt kellett kiállítaniuk.
A zsoldosok fizetésére az ilyen bandériumtartók a maguk számára használhatták a királyi
adó felét. A törvényben fel nem sorolt nemesek
portái után a megyék szedték be az adó felét,
ők állítottak katonákat, és megyei kapitányok

195

vezették őket hadba. Pusztán a kiállítandó létszámot tekintve a rendszer működőképesnek
tűnt. Két végzetes hibája volt azonban. Egyrészt a királyi adó fele a földesúri jövedelmekkel együtt sem volt elegendő a bandériumok
fizetésére, ezért a főurak a legritkább esetben
állították ki őket teljes létszámban. Másrészt a
katonaállítás függött a királyi és földesúri adók
behajtásának lassú, szokásjog által meghatározott ütemétől, ami végzetesen lelassította a
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* Idézet Pálosfalvi Tamás: Nikápolytól Mohácsig
1396–1526 (Zrínyi Kiadó, Budapest, 2005)
című könyvéből
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Mátyás király:
Rex invictissimus – a legyőzhetetlen király*

Mátyásról részben bírálóan is írták, hogy Magyarországból Itáliát akart csinálni, s e törekvése már a
nápolyi Beatrixszal kötött házassága előtt is megfigyelhető. Itália, mint művészeti és művelődési modell jelentkezése sokkal korábbi.
A Nápolyból magyar trónra került Anjou-királyok, majd a Rómában császárrá koronázott
Zsigmond 130 évnyi uralkodása az udvart kellően
előkészítette az itáliai művelődés recepciójára. Mátyás apja, Hunyadi János iskolázatlan ember volt,
de maga is éveket szolgált zsoldosként Itáliában a
Viscontik szolgálatában. Nem kis hatással lehetett
Itália a katonára, hiszen fia neveltetését Magyarország első és legkiemelkedőbb humanista főpapjára, Vitéz Jánosra bízta. Mátyás a kortársak egybehangzó tanúsága szerint valóban átélte a humanista kultúrát, számára nemcsak szerepjátszás és
propaganda volt, hanem élete szerves részévé vált
mindaz, amit az udvari humanisták nyújtottak neki.
A könyvtárában megtalálható ókori szerzőket, köztük haditechnikai traktátusokat valóban forgathatta, s sok mindent, például a nyílt ütközetek kerülését, a kiképzés és a fegyelem megszilárdítását sikeresen alkalmazta a napi gyakorlatban. Az megint a

Corvin Mátyás ábrázolása a Nádasdy Mausoleum című, 1664-ben megjelent könyvben

sors fintora, hogy itáliai politikai és családi kapcsolatai nem sokban segítették hozzá ahhoz, hogy az
európai nagypolitikába bekapcsolódjon, vagy hogy
fiának, Jánosnak megfelelő feleséget találjon. Sem
neki, sem fiának nem sikerült Hunyadiból Corvinná válnia, mégha a valóságot a csillogó látszat
olykor el is fedte. Végül ne feledjük, hogy nemcsak
Rosselli Magyarország térképe köthető e korszakhoz, hanem a legrégibb (talán a Zsigmond-korban
tervezett) Magyarországot is ábrázoló balkáni haditérkép egy Mátyás kori, itáliai eredetű Taccolakéziratban maradt fenn, s talán innen került tovább
Konstantinápolyba.
Mátyás hatalmas befolyással volt a magyarok
magukról és a külvilág Magyarországról alkotott képének az alakításában. A korábbi magyar
uralkodóktól, az Anjouktól vagy Zsigmondtól
alig-alig maradtak fenn krónikák, irodalmi alkotások. Mindez Mátyás idején radikálisan megváltozott. Bizonyosan Vitéz János hatására figyelt
fel a könyvnyomtatásra: bár a Budán 1473-ban
megjelent Magyar krónikával a király teljes joggal elégedetlen volt. A középkori mintákhoz való
ragaszkodás jellemezte az újabb megbízást el-

Buda látképe Mátyás
király uralkodásának idején
Hartmann Schedel Liber
chronicarum (Világkrónika)
című művéből
(Nürnberg, 1493).
A kézzel színezett illusztráció
a városról készült egyik
legkorábbi, hiteles ábrázolás
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nyerő Thuróczy Jánost is. Az új krónika két kiadása már eljutott Európa legtávolabbi pontjaiig,
Salamancától Amszterdamig. A világon elsőként
arannyal nyomott fametszetek, a mű naprakész
hírei, Bécsújhely alig egy évvel korábbi elfoglalásának bedolgozása mind a király hírét voltak hivatva
növelni. A pogánnyal Szent Györgyként megküzdő Szent László királynak egészlapos ábrázolása
is a király hitvédelmező szerepét sugallta, amire a
krónika bevezetője is utalt: „híred és dicsőséged
Európa-szerte fényesen ragyog, mivel annyiszor
megfutamítottad a keresztény nép ellenségeit, a rettenetes törököket és legyőzted a szomszédos népeket”. Talán éppen ezért került be a mű függelékébe
az 1241–42. évi tatárjárásról, merő véletlenségből
egy dél-itáliai kanonoknak, Rogeriónak az írása,
a Siralmas ének, bizonyítva, hogy Magyarország
már ekkor a kereszténység védőbástyája volt.
Alessandro Cortesi panegyricusában, a
„De laudibus bellicis Matthiae Corvini Hungariae
regis”-ben a király célja a török kiűzése Európából,
s a királynak a boszniai Jajca vára elleni hadi sikere
a költő számára bizonyítéka annak, hogy Mátyás

Komor hangulatú
csatajelenet a Mátyás király
könyvtárát ékesítő liturgikus
énekeskönyvből, a Mátyásgraduáléból
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„a föld és tenger leigázója”. Mégis a korszak legnagyobb magyar katonai győzelme a kenyérmezőn
aratott győzelem volt, ami azután hosszú évszázadokra bevonult a magyar történeti mitológiába, sőt
– jobb híján – Isaac Maior a XVII. század elején
Mátyás csatái közül egyedül ezt emelte be reprezentatív rézkarc-sorozatába. Ennek a csatának a
történeti források alapján helyreállított érdekfeszítő
történetét olvashatjuk Fodor Pál és Szakály Ferenc
tollából.
A török elleni harc vállalása a mátyási propaganda sarkalatos része, mindvégig az európai szerepvállalás kikényszerítésének legfőbb, tulajdonképpen
egyetlen alapja volt. A pápai támogatást a gyerek
Mátyás éppen apja, Hunyadi János hadvezéri
nimbuszának köszönhetően nyerte el, III. Calixtus
pápa Mátyás apját Krisztus győzhetetlen atlétájaként írja el. De a törökök feletti győzelmek a humanisták felsorolásában is elsők, akár 1480-ban a király a német birodalmi gyűléshez intéz levelet, akár
hadüzenetet ad át Frigyesnek. De ugyanezt várta
el tőle Magyarország nemessége is, az ellene szőtt
összeesküvésnek egyik motívuma éppen a török po-
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litikájával való elégedetlenség lehetett.
A király Herkules buzogányával indul a török
ellen Janus Pannonius versében (I, 2), de talán
ugyanerre figyelmeztette a belépőket a budai palota
bejáratánál álló Herkules-szobor is (amit azután a
törökök hadizsákmányként magukkal visznek Isztambulba). Marsilio Ficino maga is Mátyásra alkalmazta a Herkules-hasonlatot 1480-ban, amikor
Otranto török megszállása idején a magyar király
segítségét kérik, s az valóban átküld a tengeren egy
bátran harcoló 700 fős csapatot.
Mátyás törökellenes politikájában a propaganda és a valóság nehezen szétválasztható. A magyar
kincstárnak valóban szüksége volt a pápai és velencei segélypénzekre, noha Mátyás tudta, az ország
és a hadsereg nincsen abban a helyzetben, hogy
döntő támadást indítson a Török Birodalom ellen.
Ugyanakkor a magyarországi déli végvári vonal
Zsigmond király utáni második kiépítője maga
Mátyás. A várak hátországának megszervezésével,
hadmérnökök alkalmazásával megerősített vonal
teljes sikerrel védte az országot egészen Belgrád
1521. évi elbukásáig. Ugyanakkor az is tény, hogy
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nagy ellensége, III. Frigyes német császár panaszai helytállóak, s a magyar határvédelem valóban
átengedte (1469–83) a török portyázókat, akik
így akadálytalanul törtek be ausztriai területekre.
1475–76-ban a Szabács elleni magyar hadjáratban is tudatosan választott ki egy kisebb, de azért
stratégiai súlyú török erődöt, amit azután híres
zsoldosaival megszégyenítően lassan és komoly
veszteségek árán foglalt csak el. Paradox módon
nem Mátyáshoz és a zsoldosokhoz kapcsolódik a
Mohács előtti legnagyobb magyar–török ütközet
1479-ben Kenyérmezőn, amely a magyarok győzelmével végződött, s még évszázadok múlva is
szívesen emlékeztek rá. A török terjeszkedő politika fordulópontjait tekinti át Fodor Pál isztambuli
levéltári és könyvtári kutatások alapján. El kell ismernünk, Mátyás a nagyléptékű stratégia mestere
volt, s nem alaptalan a vélekedés, hogy a nyugati
háborúk a „grand strategy” keretei között a török
félnek is szóltak: a környező országokban harcoló,
állomásozó királyi zsoldossereg elrettentően hatott
rájuk. A törökök ezt meg is értették, s nem is indítottak Mátyás életében komoly támadást, míg a
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látható, mögötte egy turbános
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nagy ellensége, III. Frigyes német császár panaszai helytállóak, s a magyar határvédelem valóban
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Az Úrhoz könyörgő páncélos
lovagot, aki mögött zárt tömböt
alkot indulásra kész serege,
ellenségesen szemlélik a zárt
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a keresztes hadjáratokra
és a keresztényüldözések
szenvedéseire.
Részlet a Mátyás-graduáléból
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vitték, ahol mindmáig megtekinthető.
A Mátyás-féle államban sokkal több a folyamatosság, a középkori hatalomgyakorlás nyugodtan archaikusnak nevezhető eleme, mint azt
korábban gondolták. A király jórészt azokkal a
szokásjog által biztosított jogosítványokkal élt,
aminek maximális kihasználására gyengébb elődeinek nem volt ereje, ő azonban „bebizonyította,
hogy a teljesen középkorias formák között is lehet
hatékony kormányzatot működtetni”. Hasonló
a helyzet a művészettörténetben is, ahol a rendkívül erős, több művészi ágban virágzó későgót
stílust messze alábecsülte a korábbi kutatás, de a
hadügyben is sokkal több a hagyományos elem,
mint a múlttal való radikális szakítás. Humanista
udvari kultúráját, a reneszánsz műalkotásokat, az
állandó hadsereget, a király megerősödött hatalmát már a kortársak is rendkívülinek érezték.

* Idézet Veszprémy László (szerk.):
Rex invictissimus (Zrínyi Kiadó, Budapest,
2008) című könyvéből

„Ezt az embert minden természeti adottsága méltóvá teszi az uralkodásra: korának
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tettekkel végzi. Vajon nem róla mondta-e
A kenyérmezei csata. Ian
Osolsobie festményén Kinizsi
Pál kimenti az erdélyi vajdát.
A csata az addigi legjelentősebb
győzelem volt a Magyarországot
támadó portyázó törökök felett,
akik vereségük után már nem
próbálkoztak az 1479. évihez
hasonló betöréssel
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tőjük fő ellenfele a római császár volt. E nézet fő
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– mint hírlik – Mohamed, a törökök császára, aki ebben a mi időnkben az egész
földkerekséget rémületbe ejtette és megrázta, és akit nagy tettei miatt méltán nevez-

Balra:
Másfélkezes kard (másolat)
a XV. századból. A kard
könnyű hordozhatósága miatt
a hivatásszerűen hadakozó
legfontosabb fegyvere volt.
Az évszázad végére minden
hadba vonuló igyekezett
valamilyen kardfélével
felszerelni magát

hettek volna nagy Mohamednek: »Én meg
ő, mi ketten vagyunk a világ összes uralkodói között azok, akiket méltán illet ez a
név: uralkodó.« A tanácsban megfontolt,
ahogy uralkodóhoz illik. A vétkezőkkel

Jobbra:
„S” keresztvasú kard
a XV. századból
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szemben kegyelmes és könyörületes, az ország
ügyeinek intézésében buzgó és előrelátó, tevékeny lelkületű, van bátorsága nagy és veszélyes
dolgokba kezdeni, a fáradalmakat fáradhatatlanul viseli, a jövendő lehetőségek elgondolásában és azok megelőzésében éles eszű,
a veszélyek elkerülésében óvatos, az ellenség
kelepcéinek és szándékainak leleplezésében és
meghiúsításában éles elméjű, hadügyekben
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és a kormányzás minden tevékenységében csodálatos módon jártas, a tettetésnek mestere, a
végtelenségig dicsőségre vágyó, valóban arra
született, hogy uralkodjék.
Ez a király uralkodásának kezdetén a nemesektől felforgatott országot kapott örökül. Erőben és bölcsességben meggyarapodva a súlyos
vízözönből a felszínre küzdötte magát, és bölcs
kormányzásával mindent elegyengetett.
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Ragyogó hír szállong világszerte erről a királyról, kardja rémülettel tölti el a vele szomszédos vidékeket.
Még az a nagy Mohamed, akinek lándzsája
senkinek nem kegyelmez – még ő sem merte
nyílt csatában próbára tenni ennek a királynak
az erejét. Jajca vára alól is – amint elmondottuk
– meg Moldvából is ész nélkül elfutott a kardja elől, és reményeiben csalatkozva tért vissza
saját földjére. Maga a végzet vitte győzelemre
ezt a királyt. Tetteinek dicsőítésére az alábbi
verset szerezték:
Sors kegye: eljött újra a hunok hajdani fényes
korszaka,
melyben Attila király aratott diadalmat.

Mátyás király selyemszövet
trónkárpitja, Firenze,
1470-es évekből

Ennek a királynak tárháza és asztala ragyog
az ékességtől és drágaságtól, pompás felszerelési tárgyaktól, arany- és ezüstedényektől
és serlegektől, és úgy hisszük, Magyarország
egy királya sem volt ennyire dicsőséges. Ennek bizonysága az a híres tanácskozás, amely
Alamóc városában a király úr és a lengyel
király fia, a fenséges Ulászló között folyt le.
A király úr a város palotáiban és utcáin csodálatos és soha nem látott bőségben tárta az
emberek szeme elé a kincseket gyöngyökben,
drágakövekben, aranyban és ezüstneműben,
azaz edényekben és serlegekben, meg egyéb,
a király asztalát és otthonát díszítő tárgyakban; azt gondoljuk, hogy ennyi pompás dolgot
Perzsia és Babilónia egykori királya, Asvérus
is aligha tárhatott országának fejedelmei elé
emlékezetes lakomáján. Ki tudná elsorolni az
ágyúknak, puskáknak, hadigépeknek és egyéb
hajítógépeknek megmérhetetlen tömegét, amelyet a király úr ellenséges erődítmények és várak rontására hadjárataiban magával szokott
vinni? Ennyit egyszerre, egyazon helyen még
senki sem látott. Elmondhatjuk, hogy ezekben
a dolgokban is felülmúlja az összes keresztény
királyokat.
Sok minden más is volna még, amit el kellene mondani róla, mivel nagyszerűségük és új
mivoltuk miatt érdemesek az emlékezetre. De
mivel hatalmas és dicső tettei külön írót és kü-

Kő Pál: Magyar
középkor I.
– A Kolozsváritestvérek

lön művet, nálamnál nagyobb hangú hirdetőt
kívánnak: ami e királyról még megírható – bocsánatot kérve vakmerőségemért, mely a fentiek megírására késztetett –, azokra hagyom,
akik engem ösztönöztek rá. Ők majd díszesebb és méltóbb stílusban elbeszélnek mindent
részletesen, ahogy megtörtént. Bővebben szólnak majd arról a viszályról is, amely a királyt a
római császár ellen ingerelte.
Istennek legyen hála!”*
* Idézet Mátyás országa – Irodalmi antológia (Zrínyi
Kiadó, Budapest, 2009) című könyvből

„Maga Mátyás király pedig, nehogy jó tulajdonságait hallgatással mellőzzem, noha sokak
előtt talán nem is ok nélkül rossz hírben áll,
olyan hévvel buzgólkodott főképpen önnön dicsőségének ápolásában, hogy azt mondhatni,
erények dolgában ugyan sokan megelőzték, de
hírnév dolgában senki. Mert ha nem is tekintem szerencséjét, mely őt a börtönből az uralkodásra emelte, noha Prágában fogoly volt, mikor
a magyarok királlyá választották, meg azt, hogy
hívei árulása miatt is gyakran került veszedelembe, de örökös szerencséje megóvta. Azonban olyan fényes tehetségű férfi volt, akkora ta-
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teni békére és barátságra. És mivel családjának
új keletű voltát nemcsak a külföldiek, de tulajdon alattvalói is gyakran felhánytorgatták ellenében, főleg pedig, mivel ezért gyakran nagy
pénzen tőrt vetettek neki, ő azonban mindig
inkább leleménnyel, mint nyílt erőszakkal menekült meg a veszedelemből. Mert természete
szerint nem volt véres kezű, és inkább hajlott
arra, hogy vagyonában sújtsa büntetéssel, semmint életére törjön az ellene vétőnek. Úgy vélte,
elégséges, ha tisztában van ellenfelei ármányos
szándékával, és kikerüli a veszedelmet. Tehát
mikor gyűlölt is, előszeretettel mutatkozott kegyesnek, de e mögött álnokság lappangott: ös�szeveszejteni azokat, akik egy nézeten voltak,
és a barátok között gyűlöletet hinteni: ez pedig
bűnös dolog! Így azok egymással viszálykodtak, és a maguk dolgával elfoglalva nem forraltak összeesküvést a király ellen.”*
* Idézet Mátyás országa – Irodalmi antológia (Zrínyi
Kiadó, Budapest, 2009) című könyvből

A Mátyás-graduálé
legdíszesebb, egyben
legszebb oldala

pasztalattal bírt az állam kormányzásában, az
ügyek vitelében, hogy talán amibe csak valaha
belefogott, minden kívánsága szerint teljesült,
ha még oly vakmerő dolog volt is. Olyan mesteri módon, olyan rátermetten értett különösen
a katonákkal való bánáshoz, hogy nemegyszer

küzdöttek érte zsold nélkül, csak a dicsőség reményében. Volt benne bizonyos nem alantas
fortélyossággal párosult lelki nagyság, mellyel
minden szomszédját rettegésben tartotta. Nem
volt olyan hatalmas fejedelem a határai mentén,
hogy szépszerével rá ne tudta volna kényszerí-

„Mátyás is a régi királyok nyomdokait követte,
sőt felülmúlta őket a mindenfajta szíves szolgálat teljesítésében nyájasságával, buzgalmával
és ügyességével, azért hogy lássák, ő nemcsak
nagy tetteikkel, de életük utánzásával is vetekszik elődei legnagyobbjaival, sőt hogy ne
mondjam, felül is múlja őket. Hogy megnyerje
a főurak és vitézek jóindulatát, oly bőkezű, kegyes, közvetlen, készséges adakozó volt, hogy
szívből szerette mindenki. Oly otthonosan forgolódott néha az urak és kapitányok között,
hogy nyájas modorával mindnyájukat lekötelezte magának. Szívességben és bőkezűségben
nem ismert határt. Nemcsak az urakat és nemes vitézeket, de a közkatonákat is megkérdezte, van-e valamire szükségük. A táborban a
sebesültek és betegek iránti szánalomból végiglátogatta a sátrakat, saját kezével etette őket,
s nyújtotta oda nekik étkeiket. Megnyugtatta
őket, hogy meg fognak gyógyulni; korholta az
aggodalmaskodókat, vigasztalta a reményüket
vesztetteket. Gyakran sebet is kötözött a csatasorban. E szolgálatkészségével hihetetlenül
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Mátyás király és Beatrix
királyné közös címere
A magyarok krónikája
augsburgi kiadásának
kezdőoldalán

megnyerte mindnyájuk hűségét. Sőt mintegy
dicsekedve gyakran elmondta, hogy midőn
egyszer királyi látogatás alkalmával fölkereste
Újlaki Miklós bosnyák királyt, s ez beteg volt,
ő kente be kenőccsel a lába ujjait. Ha barátainál rendezett lakomán valakinek felfordult
a gyomra, emberségesen segítségükre sietett,
s megfeledkezve vagy inkább nem törődve királyi méltóságával, hányás közben tartotta a
fejüket. Nem szólok tréfáiról, melyekkel erősítette a csüggedő lelkeket, s szinte a holtakat
is visszahívta a túlvilágról. Barátai közt olykor
fesztelen lakomákat és szabados tivornyákat
rendezett, hogy gondjait elűzze. Vlahok és
rácok, csehek és németek, magyarok és kunok
közt egyaránt forgolódva, teste őrzésével nem
törődött sem békében, sem háborúban, mert
mindenki oly hűséggel volt iránta, kivált a katonák, hogy őt az iránta megnyilvánult általános gond és aggodalom oltalmazta. Testőrök
helyett mindenki versengve és éberen vigyázott
testi épségére.
Otthonában nem voltak gyöngyös serlegek,
sem aranyedények vagy illatszertartók. Termeit nem borította kárpit. Házi készlet semmi,
vagy ha volt is, az is csín nélküli, közönséges.
Négyszögletű asztalon a terítők piszkosak.
Csak lovaira, fegyvereire volt gondja, aranyat
drágakövet és ezüstöt csak ezeken szokott viselni. Hajára gondot fordított; gyöngyökkel kirakott koszorút hordott, pazar ruhát, különbet
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és a barátok között gyűlöletet hinteni: ez pedig
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* Idzet: Mátyás országa – Irodalmi antológia
(Zrínyi Kiadó, Budapest, 2009) című könyvből
IV. Sixtus pápának

A pogánnyal Szent Györgyként
megküzdő Szent László királynak
egészlapos ábrázolása Thuróczy
János Chronica Hungarorum című
könyvében
Thuróczy 1487-ig foglalta össze
Magyarország történetét,
s könyvének augsburgi kiadását
a kiadó Mátyás királynak ajánlotta

Szentséges atyám és kegyelmes uram, hódolattal ajánlom magam szentséges lábait csókolva.
Ne csodálja szentséged és ne tartsa alkalmatlankodásnak, ha országom ügyes-bajos
egyházi dolgaiban vagyok kénytelen ismét segítséget kérni Szentségedtől; ezt kívánja az a
különös odaadás, amellyel az egyház és Isten
nagyobb dicsősége érdekében buzgólkodom,
ezt sugallja a bizalom, amelyet szentséged
iránt érzek. Gondjaim, bajaim közül ugyanis
kiváltképp a szívemen viselem, hogy uralkodásom alatt országom minden templomát a hívek
áhítata tölthesse be. Szentséged, aki mindig
kegyesen és jóindulattal bánt velem, jól tudja,
mennyit fáradoztam már ezért szentségednél.
Szentséged engedélyével és támogatásával
sok, hosszú ideig elhanyagolt, végképp elhagyatott templom épült újjá és lett szebb, mint
alapítása idején.
Buda nevű városom közelében, alig egy
mérföldnyire a királyi vártól, van a mezőn egy
templom, amelyet Isten anyjának dicsőségére
szenteltek fel. A régiek szerint ezt a templomot
a többinél régebben, még a térítés korában
alapították; azt mondják, hogy a hívek nagy
számban és áhítattal gyűltek össze benne Isten
anyjának minden ünnepén, nagy becsben is
tartották, vallásos tisztelettel vették körül.
Valamikor önálló plébánia volt itt; mostanra
megváltozott, elnéptelenedett a táj, a templom
magányosan áll a hegyek lábánál, a síkságon.
A plébánia neve megmaradt ugyan, de nem
jár ide már szinte senki, csak az áhítat vonzza ide nagy számban a gyülekezetet. Misézni
azonban ritkán szoktak itt, mert a plébános a
budai prépostságon kívül egyéb javadalmakat
is élvez, a templom pedig, mint amely kicsiny
és hasznavehetetlen, mellőzött. Nem ezt tette
meg a plébános székhelyéül, káplánokat sem
rendelt ide – legfeljebb kettőt vagy még an�-

nyit sem – akik helyette a templomot benépesíthetnék és az összesereglett híveknek misét mondhatnának. Az itt lakók viszont több
olyan botrányt okoztak, amely a gyülekezet
bizalmát és a templom tekintélyét alaposan
megcsappantotta. Meg aztán azért is jutott ez
a templom ilyen leromlott, elhanyagolt állapotra, mert évek óta mindig mások kapták a
zsírosabb adományokat.
Ezért és a Szent Szűz iránti tiszteletből, akinek egykor a templomot felszentelték, s azért,
hogy a nép nagyobb áhítattal forduljon ahhoz,
aki Magyarország patrónája is, elhatároztam,
hogy az épületnek gondját viselő, istenfélő embereket helyezek oda.
Odaadó fiaként könyörgök Szentségedhez,
méltóztassék mindezt jóváhagyni, és engedélyezni, hogy a templomba pálos remete testvéreket telepíthessek, akiket szigorú következetességük és feddhetetlen életük miatt mindenki
szeret, és hogy a helyet egyébként is a pálos
rendnek adományozhassam.
Túl azon, hogy a beleegyezés számomra
rendkívüli kegyet jelent, szentséged a templom
pusztulását is megakadályozza, sőt gondoskodik megújulásáról, ami növeli majd a nép áhítatát Isten anyja iránt, s újra benépesíti hívekkel a templomot.
Én pedig a szokásos juttatásokon kívül más
adományokkal is elhalmozom majd az egyházat, hogy még több istenfélő ember költözzön
bele, és szüntelen imádkozzanak szentségedért
és a hívekért.
Gyors és kegyes választ várok szentségedtől,
akinek lábai elé alázattal ajánlom magam.
Kelt Budán, július 23-án, az Úr 1480.
esztendejében, Magyarországon való uralkodásunk huszonharmadik, cseh királyságunk
tizenkettedik évében.
Szentséged odaadó fia, Mátyás
Isten kegyelméből Magyarország stb. királya
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A Firenzei Köztársaság kormányának

Mátyás, Isten kegyelméből Magyarország,
Csehország, Dalmácia és Horvátország királya stb. köszöntjük a nagyságos férfiakat, a
szabadság bajnokait, a firenzei nép jogainak
őreit, barátainkat.
Eljutott hozzánk a száműzött tanár és lovag,
Ióannész Argüropülosz híre. Elhatároztuk,
hogy felséges színünk elé kéretjük, hadd nyerje
el nálunk azt a megtisztelő helyet, amely kimagasló erényei alapján megilleti.
Sürgetve kérjük tehát barátságtokat, eres�szék szabadon hozzánk Argüropüloszt, miután kifizették a járandóságát, elvégre még
a napszámost is megilleti a bére. Ezt főképp
köztársaságotok jó híre érdekében vegyétek
fontolóra, hiszen a köz becsülete nem szenvedhet csorbát. Ráadásul számunkra is módfelett
üdvös lesz, ha a kedvünkre tesztek – ugyanezt
ígérjük mi cserébe.
Kelt Znojmóban, azaz morvaországi tartományunk városában, április 9-én, az Úr 1471.
esztendejében, Magyarországon való uralkodásunk tizenharmadik, megkoronázásunk
hetedik, cseh királyságunknak pedig második
évében.
XI. Lajos francia királynak

Mátyás, Isten kegyelméből Magyarország
királya stb. üdvözletét és barátságát küldi a
kegyes uralkodónak, Lajosnak, Isten kegyelméből a franciák legkeresztényebb királyának.
Kegyes uralkodó, kedves testvérünk!
Amikor a derék és jeles Georgius lovag sok
országot és fejedelmi udvart bejárva hozzánk
is eljött, szívesen láttuk és színünk elé bocsátottuk. Tolmácsolta többek között kegyességed irántunk való nem csekély jóindulatát, sőt
szeretetét és a török elleni szövetkezésre való
hajlandóságot. Mindezt mi éppoly szívesen
hallottuk, mint kívántuk volna is hallani kegyességedtől; semmit sem mondhatott volna
Georgius, ami szívünknek kellemesebb vagy
kedvesebb lett volna.

Levelet küldtünk tehát, hogy az említett
Georgius lovag ne válasz nélkül térjen vissza
kegyességedhez; ez a levél rövid ugyan, de barátsággal teli. Szeretnénk tudatni, hogy jóindulattal vagyunk kegyességed iránt, ha ez a jóindulat kölcsönös. Nem is kívántunk egyebet,
mint valamiben kedvére tenni kegyességednek,
szövetségesünknek, a legkeresztényebb királynak. Azt akarjuk, hogy megértse kegyességed:
nem kevesebb jóakaratot és szeretetet tanúsítunk kegyességed iránt, mint amennyit mi kapunk.
Kelt Budán, december 2-án, 1465-ben.
III. Frigyes császárnak

Kegyes uralkodó, szeretett atyánk!
Az állandó török támadások visszaverésére és
a védelemre szoruló keresztény hit érdekében
különböző hadieszközökre van sürgősen szükségünk az idő és a helyzetek változása szerint;
ezeket az eszközöket kénytelenek vagyunk
fenséged területeiről beszerezni, mivel nálunk
nincsenek. Elkerülhetetlen tehát és töröktől
féltett hitünk érdekében igen előnyös is volna,
hogy Regensburgból hozassunk meg néhány
hadieszközt, nevezetesen huszonnégy hajót,
sok íjat, puskákat és más, ütközethez nélkülözhetetlen szerszámokat.
Kérjük és kívánjuk tehát felségedtől, hogy
utasítsa minden alattvalóját és hivatalos emberét, főképpen pedig a Duna menti adó- és
vámszedőket, hogy ezeket a hajókat, íjakat,
puskákat és más szükséges dolgokat, amelyek
Regensburgból érkeznek hozzánk, szabadon,
adó- és vámmentesen engedjék tovább útjukon. Hiszen úgyis tudjátok, hogy nem elsősorban a magunk kedvéért vettük ezeket, hanem a
kereszténység érdekében. Legyen biztos felséged: nem bírhat bennünket ilyen kérésre más,
csakis a török elleni védekezés, amelyben felséged is szerzett érdemeket. Viszonzásul pedig
mi még nagyobb szívességre érezzük kötelezve
magunkat.
Kelt Pozsonyban, 1466. november.
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Egy német fejedelemnek

Tudomást szereztünk arról, hogy testvérségednél tartózkodik egy bizonyos Ulrik, aki
igen jártas a cseh módra készült szekérvárak
építésében. A mi országunkban csak elvétve akadnak ilyen emberek, hiszen itt más a
harcmodor. Most azonban olyan ellenséggel
viselünk háborút, amelynek fő erőssége a szekérvár felállítása. Ezért úgy véljük, fölöttébb
hasznos volna olyan embereket találnunk,
akik mesterien helyeznék el a mi szekérvárainkat, és az ellenség felállásának gyengéit is
megtalálnák.
Sürgetve kérjük tehát testvérségedet, örvendeztessen meg bennünket egy időre az említett
emberrel; mi pedig viszonzásul készek vagyunk
hasonló, sőt nagyobb szolgálatokra is.
(1468. április vége)
II. Mohamed török császárnak

Mátyás, Isten kegyelméből Magyarország és
Csehország királya stb., stb. békés szándékkal
küldi üdvözletét.
Felséges fejedelem!
Emberünk átadta nekünk kiválóságod levelét,
amelyben felséged tudatja velünk, hogy a két
várat le kell rombolni. Készek is vagyunk ezt
megtenni, ezért máris munkához látunk; azonban semmiképp sem lehet azokat a várakat
oly hirtelen eltüntetni, ahogyan azt kiválóságod nekünk levelében előírja. Ott ugyanis azt
olvassuk, hogy másfél hónap leforgása alatt
semmisítsük meg őket; ez semmi esetre sincs
módunkban.
A várak ledöntésére kijelölt másfél hónapból ugyanis már csak hét nap volt hátra akkor,
amikor kiválóságod levelét megkaptuk; e hét
nap nemcsak a várak eltüntetéséhez, hanem
még az erre szánt emberek odaérkezéséhez
is kevés. Mi azonban mégsem álltunk volna
el attól, hogy a várakat megállapodásunk értelmében elhordassuk még a határidő lejárta után is; csakhogy felséged levelében az is

olvasható, hogy amennyiben a várak még a
másfél hónap elteltével is állnak, a fegyverszünet érvényét veszti.
Ekkor viszont tudomást szereztünk arról,
hogy felséged jó néhány alattvalója megtámadta Horvátországot, majd iszonyú fosztogatás és
pusztítás után, bizonyos falvakat és városokat
felégetve, egy várat elfoglalva, sok fogollyal és
rablott holmival tért vissza Törökországba.
Amint ezt hírül vettük, félbehagytuk a várak
leromboltatását. Csak nem gondolja felséged,
hogy ebben a bizonytalan helyzetben a béke
nyílt megtiprása után még megsemmisítjük a
várainkat, különösen, amikor nem is ismerjük
magasságod szándékát?
Úgy határoztunk tehát, hogy alaposabban
kipuhatoljuk felséged elgondolását és terveit,
már ami a béke tiszteletben tartását illeti. Ha
ez a szándék még mindig a béke mellett tart
ki, s felséged erről levél útján biztosít bennünket, akkor mi készek leszünk a várakat eltüntetni. Ám csakis azzal a feltétellel, hogy felséged megtéríti mindazt a kárt és veszteséget,
amit alattvalói a fegyverszünet idején okoztak
a mieinknek.
Ha pedig nem akarná tovább velünk együtt
őrizni a békét, akkor is megkívánjuk, hogy
erről nyíltan értesítsen bennünket felséged,
hadd tudjuk, mihez tartsuk magunkat. Bízunk
ugyanis abban, hogy ha kiválóságod nem akarná velünk a békét megtartani, mi – szándékáról értesülve – mégis képesek leszünk országrészeinket Isten segítségével megvédelmezni.
Reméljük azonban, hogy egyszer kiválóságod is belátja, ez a béke a saját ügyeinek sem
használ kevésbé, mint a mieinknek.
Akár így, akár úgy döntsön is felséged, kérjük, hozza nyíltan a tudomásunkra, bennünket
semmiképp sem ér meglepetés.
Bizonyos és világos választ várunk tehát kiválóságodtól, akinek egészséget kívánunk.
Kelt Budán, 1478-ban.
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A Firenzei Köztársaság kormányának

Mátyás, Isten kegyelméből Magyarország,
Csehország, Dalmácia és Horvátország királya stb. köszöntjük a nagyságos férfiakat, a
szabadság bajnokait, a firenzei nép jogainak
őreit, barátainkat.
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Levelet küldtünk tehát, hogy az említett
Georgius lovag ne válasz nélkül térjen vissza
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Regensburgból érkeznek hozzánk, szabadon,
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mi még nagyobb szívességre érezzük kötelezve
magunkat.
Kelt Pozsonyban, 1466. november.
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Ernő szász választófejedelemnek

Mátyás, Isten kegyelméből Magyarország,
Csehország stb. királya, üdvözletünket és kölcsönös, folyvást gyarapodó szeretetünket küldjük a kiváló fejedelemnek, Ernő úrnak, a Szent
Római Birodalom főkamarásának, türingiai és
meisseni őrgrófnak, kedves barátunknak.
Kiváló fejedelem! Bizonyára nem került el
benneteket annak a veszteségnek a híre, ame-

Mátyás halálakor (1490)
készített díszpajzs, amely
1805-ben Bécs bevételekor hadizsákmányként Párizsba került.
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lyet a minap, távollétünkben okozott a török
országunknak. Gondoljuk, hogy – fontolóra
véve a mindannyiunkat fenyegető veszélyt és a
csapást, mely az egész kereszténységet sújtotta
– nem fájdalom nélkül vettétek e hírt tudomásul. Hiszen a veszedelem, amelyet közös ellenségünk hozott ránk, minden keresztény uralkodótól megköveteli az áldozatot. Ha viszont így
van, akkor az örömökből is ki kell vennetek a
részeteket.
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A múltkor Esze bég – Anatólia basája után állítólag a törökök
legjáratosabb embere – benyomult
és hatalmas sereggel szállta meg
erdélyi birodalmunk legtermékenyebb vidékeit; itt vannak gazdag
sóbányáink, arany- és ezüstérc-lelőhelyeink is. A vlachok serege is
még vagy negyvenháromezer főnyi
lehetett; diadalmasan, óriási zsákmánnyal megrakodva épp visszafelé igyekeztek. Ekkor ütközött meg
a hatalmas sokasággal Báthori István főispán, erdélyi vajda, szövetkezve Kinizsi Pállal, birodalmunk
déli részeinek főkapitányával, aki
megbízásunkból a beáramló törökök ellen érkezett a vajda segítségére: végül is nagy öldöklés során
megfutamították az ellenséget.
A törökök közül csak igen kevesen
menekültek meg, a vlach gyalogosok pedig egytől egyig ottvesztek.
A főkolompos Esze bég és Szkender bég a
csatában lelték halálukat, Mankochewych pedig félholtan, sok sebből vérezve vánszorgott
el; Ali bég lándzsával a mellében menekült,
életéről és eltűnéséről nem tudnak biztosat
azok, akik visszatértek hozzánk az ütközetből.
Volt még hét másik török vajda, akik megadták magukat; sorsukról nem mondhatunk semmit sem határozottan. A mieink ugyanis még
mindig a törököket üldözik, ezért nem hoztak
róluk eddig híreket. Az ellenség csaknem ös�szes zászlója a miénk. A foglyok számát még
nem tudjuk pontosan, a győzelem és az ellenség nagysága alapján sem. A harc végeztével
ugyanis Báthori István vajda parancsba adta,
hogy a foglyokat az utolsó szálig ki kell végezni; ezek viszont egyre többen lesznek, hiszen
napról napra újabbak kerülnek elő rejtekhelyeikről.
Mindezt azért akartuk tudatni, hogy barátságod velünk együtt örülhessen fényes győzelmünknek, amelyet az isteni kegyelemből nyertünk mindannyiunk üdvére és az egész kereszténység boldogulására.

HUNYADI MÁTYÁS

Kinizsi Pál portréja
a nagyvázsonyi Kinizsi-vár
Vármúzeumában

Értsétek meg ebből, micsoda nagyszerű, keresztény Istenünk adta alkalom ezt most közös
ellenségünk felmorzsolására. Ha ezt az alkalmat nem mulasztanánk el, akkor ismét régi
méltóságára emelhetnénk a keresztény hitet
Isten segítségével.
Bízunk bölcs előrelátásotokban; hisszük,
hogy Isten adta győzelmünk még a szokottnál
is ügybuzgóbbá és éberebbé tesz benneteket, s
hogy nem fogtok addig várni, míg a cselszövő
ellenség újra összeszedi magát a keresztények
vesztére, és tétlenségünkből erőre kapva támadásba lendül.
Kívánunk barátságodnak mindig jó egészséget.
Kelt Budán, október 24-én, az Úr 1479. esztendejében, Magyarországon való uralkodásunk huszonkettedik, cseh királyságunknak
pedig tizenegyedik évében.

* Idézet Mátyás országa – Irodalmi antológia
(Zrínyi Kiadó, Budapest, 2009) című könyvből

Kinizsi Pál kardja
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Kinizsi Pál portréja
a nagyvázsonyi Kinizsi-vár
Vármúzeumában
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* Idézet Mátyás országa – Irodalmi antológia
(Zrínyi Kiadó, Budapest, 2009) című könyvből
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M

egszűnt a királyi cím fiúágon való továbbörökítésének lehetősége III. András halálával, 1301-ben. Az előző évtizedek
házasodási politikája Európa számos uralkodóházának fiúsarját bátorította arra, hogy bejelentse igényét a magyar trónra. A valós hatalom
megszerzése a főúri csoportok támogatásától
függött, azonban a királyi címet és jogokat csak

a magyar Szent Koronával koronázott uralkodó
birtokolhatta. A kor királyai közül számos nagy
formátumú uralkodó került ki, akiknek többsége
idegen földön született, de lelkükben és tetteikben magyarrá lettek.
V. István dédunokája, a nápolyi Anjouházból származó Károly nyitotta meg a sort,
aki felszámolta az interregnum időszakában
megerősödött tartományurak hatalmát és ezzel visszaállította a királyság területi egységét.
A hatalom kiépítésében korszerű mintákat követve, ősi családok háttérbe szorult ágait emelte be a hatalomba. A királyi birtokok eladományozása helyett az országnak tett szolgálatokat
honorbirtokokkal jutalmazta, melyek tulajdona
továbbra is a királyé maradt. A királyhű arisztokrácia összetartozását az 1326-ban alapított
Szent György Lovagrend erősítette, mely a
magyar lovagi kultúra bázisát jelentette.
A bányászatot támogató intézkedései nyomán fellendült a nemesfém-kitermelés és Magyarország Európa vezető aranytermelője lett.
1325-ben firenzei mintára értékálló aranyforintot veretett.
A szilárd alapokon nyugvó magyar királyság
biztos hátteret jelentett fia, I. Lajos király nagyhatalmi törekvéseinek. Diplomáciai tevékenysége
közvetlen érdekeltségein kívül is kiterjedt több
európai államra: sem Lajos előtt, sem után nem
volt magyar uralkodó, aki ilyen aktív külpolitikát
folytatott volna az ország határain túl minden
irányban. A Magyar Királyság európai nagyhatalommá vált, ami egyaránt kedvezett a társadalom és a gazdaság fejlődésének.
Anjou királyainkat Luxemburgi Zsigmond
követte a trónon, aki kezdetben kénytelen volt
számos királyi birtokot adományozni, hogy támogatókat szerezzen. Ezzel együtt hozzá hű
köznemeseket is a hatalomba emelt. 1408-ban
Zsigmond létrehozta 24 bárói család részvételével a Sárkány Lovagrendet a királyhű liga
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megerősítésére. A gazdaság erősítése érdekében támogatta a városok fejlődését és védővámokkal élénkítette a belső piacot. A megerősödő polgárság hatalmi tényezővé vált, amit
jelez, hogy az 1435-ben tartott rendi gyűlésen
már a negyedik rend, a polgárság is képviseltethette magát.
A Magyar Királyság Hunyadi Mátyás
uralkodása alatt élte fénykorát. Az 1464-ben
megkezdett pénzügyi reformok eredményeként
az adók elegendő pénzt biztosítottak az állam
működtetéséhez. A központosított királyi hatalom támaszát a jól képzett zsoldosokból álló
Fekete sereg jelentette.
A Magyar Királyság a XIV–XV. században nemcsak megőrizte az Árpádok idején
megalapozott hatalmi státusát, hanem aktív
külpolitikájával erős hatást gyakorolt a térség
országaira. 1335 novemberében Visegrádon
hosszas diplomáciai előkészítés után sikerült
tárgyalóasztalhoz ültetni az egymással rivalizáló Cseh- és Lengyelországot. A királytalálkozó során nemcsak békét kötöttek, hanem
kölcsönös gazdasági és katonai együttműködésről szóló megállapodást írtak alá. A három
közép-európai ország között a szövetségesi viszony a kisebb-nagyobb súrlódások ellenére is
fél évszázadon át fennmaradt, és mindhárom
félnek szabad kezet adott más irányú külpolitikai terveihez. Nagyszerűségét jelzi, hogy
1991-ben történt megújításával továbbra is az
érintett országok együttműködésének alapja.
Az ország diplomáciai súlyát növelte az
1370-ben Nagy Lajos személyében létrejött
lengyel–magyar perszonálunió. Luxemburgi Zsigmond a német és cseh király, majd a
német-római császári címet is birtokolta. Birodalma központját Budán rendezte be, amelyet
európai hírű királyi rezidenciává fejlesztett.
Budán, IX. Bonifác pápa engedélyével 1395ben egyetemet alapított négy fakultással. Az
1414–1418 között ülésező konstanzi zsinaton
sikerült tárgyalóasztalhoz ültetnie az akkori
Európa képviselőit és megakadályozni az egyházszakadást.
Hunyadi Mátyás műveltsége, illetve felesége, a nápolyi Beatrix révén itáliai kultúrájú
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udvartartása teremtette meg a lehetőséget a
reneszánsz magyarországi térnyerésére. Mátyás kedvelte a művészeteket. Udvarában híres
művészek és történészek működtek, mint például: Galeotto Marzio, Janus Pannonius, az
első jelentős magyar költő, Petrus Ransanius és
Antonio Bonfini; az utóbbi írta meg a Rerum
Hungaricarum decadest, amelyben a magyar
történelmet írja le a kezdetektől az író saját
koráig. Ebben a korban Mátyás rendelkezett
a világ második legnagyobb könyvtárával. Ez
összesen 2000–2500 Corvinából állt.
A XIV. század végén az oszmán hódítás
elérte a Magyar Királyság határait és ezzel
kezdetét vette az a közel 300 éves időszak,
melyben a török ellenes harcok jelentették a
politikai élet meghatározó elemét. Luxemburgi Zsigmondnak 1396-ban Európa utolsó keresztes hadjáratát sikerült megszervezni.
A harcok során hőstettek és hősök születtek.
Közülük is kiemelkedik Hunyadi János, a
törökverő, aki több hadjáratot vezetett. Csapataival 1443 telén csaknem
elérték Drinápolyt, az oszmánok akkori székhelyét.
A következő év szerencsétlen
kimenetelű várnai csatájában
nemcsak a győzelem, hanem
Ulászló magyar király élete is
elveszett. Végül legnagyobb
sikerét 1456-ban Nándorfehérvárnál aratott győzelmével
érte el, melynek emlékét a déli
harangszó őrzi. Fia, Hunyadi Mátyás döntően atyja hírnevének köszönhette a trón
megszerzését, de nem is bizonyult méltatlannak a nevezetes
elődhöz. Sikerrel folytatta az
elődei által megkezdett munkát a déli határok védelmére.
Diplomáciai erőfeszítésekkel
és kisebb hadjáratokkal fenntartotta a balkáni szövetséges államokat, megerősítette
a végvári vonalat, megteremtve
a térség katonai egyensúlyát.

Zsitva Miklós: Szent
György harca a sárkánnyal
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A mohácsi csata*

A szávaszentdemeteri ütközet csupán lélegzetvételnyi szünethez juttatta a magyar
határvédelem erőit. A török főerők ugyan
továbbra sem indultak támadásra, de kisebb betörésekre a következő két évben
többször is sor került. Ezek mérlege magyar
szempontból felemás volt. A végvári vonal
legdélibb pontját, Klissza várát kétszer is
sikerült megvédeni (1522, 1524), és 1525ben a Jajca felmentésére indított hadjárat is
eredményesen zárult. Elesett viszont a végvári vonal másik végén Orsova és Szörény,
mindkettő Duna bal partján.
Miközben a katonai helyzet 1523 óta nem
romlott drámaian, Magyarország külpolitikailag végzetesen elszigetelődött. A segítségként számba jöhető hatalmak közül V. Károly
császár Franciaország elleni küzdelmével
volt elfoglalva, az oszmánok elleni harc legfőbb színterének pedig országai helyzeténél
fogva a Földközi-tenger medencéjét tekintette. Franciaország és a birodalom vetélkedésének Magyarország szempontjából az a tragikus következménye volt, hogy a császárral
szemben a francia udvar már egyenesen az
Oszmán Birodalom támogatását kereste, és
ezzel bevonta a szultánt az európai diplomácia játékterébe. A császár öccse, Ferdinánd
főherceg az osztrák örökös tartományok
uraként szívügyének tekintette ugyan a törökellenes küzdelmet, de erőforrásai egyelőre csupán a leginkább veszélyeztetett
Krajna védelmére voltak elegendőek. Velence már korábban fegyverszünetet kötött
az oszmánokkal, és csekély pénzsegélyen
kívül nem támogatta többé Magyarországot. A tatároktól fenyegetett Lengyelország
hasonlóan cselekedett, és Zsigmond király
unokaöccsét, II. Lajost is arra ösztökélte,
hogy egyezzen ki a szultánnal. Rendszeres
pénzsegélyt egyedül a pápaság küldött, és
annak felhasználását magyarországi követei
szigorúan ellenőrizték.
Az oszmánok döntő hadjáratára végül
1526-ban került sor. Az offenzíva az öt évvel
korábbinak logikus folytatása volt, és egyér-

telműen a magyar védelem összezúzására
irányult. Ennek megfelelően a szultán már
április utolsó hetében elindult Isztambulból
a portai csapatok élén. Az anatóliai sereg
néhány nappal később Gallipolinál kelt át a
tengerszoroson, és két nappal a szultán után,
május 21-én megérkezett Filippopoliszba
(Plovdiv). Itt az oszmán sereg kettévált: a
gyalogos janicsárok, a tüzérség és a málha
a leginkább használt Traianus-kapun (Kapu
Derbent-szoros) keresztül vonult Szófia felé,
míg az anatóliai és a ruméliai lovasság a
Hunyadi hadjáratából emlékezetes Szlaticahágót használta. A hadsereg élelemellátását
a szokásos gondossággal szervezték meg,
lehetőség szerint kímélve a felvonulás útjába eső települések lakosságát. Szófiában
Szulejmán szemlét tartott hadserege fölött,
majd Ibrahim nagyvezírt a janicsárokkal
megerősített ruméliai sereg élén előreküldte a Szávához a folyami átkelés biztosítására. Mikor június 30-án a szultán megérkezett
Nándorfehérvár alá, a híd már készen várta;
a magyar csapatok kísérletet sem tettek a
munkálatok megzavarására.
Az ijesztő hírek 1526 februárjától folyamatosan érkeztek Magyarországra, de az
udvart megbénította a nyomasztó pénztelenség. Tomori Pál kalocsai érsek, főkapitány márciusban megpróbált pénzt szerezni
Budán, eredménytelenül. A hónap végén a
végvári parancsnokokkal együtt beadta lemondását. Végül mégis maradt a posztján,
de segítséget továbbra sem kapott. Április
végén országgyűlést tartottak Rákoson, ahol
a török támadás ügye eleinte szóba sem került. Végül a védelem költségeire adót vetettek ki, a behajtás minden reménye nélkül.
A kormányzat június folyamán kezdte szétküldeni a mozgósítási parancsokat, ez az öt
esztendővel korábbi események fényében
előre jelezte, hogy a teljes magyar fegyveres
erő szeptember előtt képtelen lesz egyesülni. A városoktól ágyúkat és gyalogosokat
kért a király, és a megyék nemességét is
gyülekezésre szólították fel. A déli megyék-
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ben már ekkor elrendelték, hogy az aratás
után a parasztoknak is készen kell állniuk a
hadba vonulásra. A mozgósítás nehézkességét mutatja azonban, hogy június végén, amikor az oszmán sereg megkezdte az átkelést a
Száván, csupán Tomori végvári csapatai, néhány délvidéki bárói és főpapi bandérium,
valamint az esztergomi érsek délen szolgáló
kontingense, összesen tehát csupán néhány
ezer ember volt harcra kész állapotban.
Nándorfehérvárnál az oszmán sereg kiegészült a boszniai szandzsák csapataival, a
határvidéki akindzsikkal, és megérkezett a
fekete-tengeri hajóhad. Szulejmán szultán
szemlét tartott a Száva hídján átvonuló seregei fölött; az átkelés egy teljes hétig tartott.
Július 13-án Ibrahim nagyvezír a folyami hajóhad segítségével ostrom alá vette az utolsó
komoly erőt képviselő dunai magyar végvárat, Péterváradot, amelynek védői két héttel
később megadták magukat. Tomori néhány
ezer fős, ellátási nehézségekkel küzdő serege élén meg sem kísérelhette a kulcsfontosságú erősség felmentését. Augusztus l-jén Ibrahim serege már Újlak ostromához kezdett,
és a Péterváradnál gyengébb vár egy hét
alatt elesett. Újlak ostromával párhuzamosan az oszmán sereg a kisebb szerémségi várak elfoglalásával befejezte a magyar végvári vonal délkeleti szakaszának felszámolását.
Augusztus 14-én a törökök a Drávánál álltak.
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Lajos király július 20-án indult el Budáról,
hogy a különböző csapatok szokás szerint
útközben csatlakozzanak hozzá. Augusztus 6-tól két héten át Tolnán táborozott, de
a sereg létszáma nagyon lassan nőtt. Ekkorra már minden megyében kihirdették
a nemesi felkelést, valamint a véres kard
körülhordozását, amely a jobbágyok egy
részének mozgósítását jelentette. Tomori
a király parancsára akasztással fenyegette
az ellenszegülőket. A mozgósítást azonban
hátráltatta az aratás, a nagy távolságok, de
a Jagelló-kormányzatot évek óta jellemző
tehetetlenség és belső meghasonlás is. Ez
magyarázza, hogy a horvát erők, valamint
a cseh és morva gyalogosok egy része meg
sem érkezett a mohácsi táborba, Batthyány
Ferenc horvát–szlavón bán pedig csak a
csata napjának délelőttjén és akkor is csak
a kilátásba helyezett létszám harmadával,
mintegy 4000 fővel. Elgondolkodtató, hogy
miközben a bán már június 23-án megkapta
a mozgósítási parancsot, a szlavón rendek
csak augusztus elején gyűltek össze, és a
hónap közepén indultak útnak. Szapolyai
János erdélyi vajdának ellentmondó utasításokat küldtek: először arra kapott parancsot, hogy – kihasználva a szultáni sereg
távollétét – a havasalföldi vajdával együtt
törjön be oszmán területre, majd amikor a
veszély nagysága nyilvánvalóvá vált, a királyi sereghez való csatlakozásra utasították.
Ekkor meg is indult seregével, de mindös�sze Szegedig jutott. A szlavón példa fényében ugyanakkor több mint valószínű, hogy
Szapolyai egyértelmű parancsok esetén
sem tudott volna augusztus végére Mohácsra érkezni.
Augusztus 15-én a törökök Eszéknél megkezdték a híd építését, amely 19-re készen
is állt. Jóllehet Tomori már július derekán
helyesen látta, hogy az eszéki rév védelme
az egyetlen esély az oszmán sereg feltartóztatására, sem ő, sem pedig az erre kifejezett
parancsot kapott Báthori nádor nem cselekedett időben. Tomori Pétervárad eleste után
érseki székhelyére, Bácsra vonult, majd átkelt a Dunán, és a Drávától északra foglalt
állást. Lajos király tolnai táborából a nádort
és Sárkány Ambrus volt országbírót küldte pápai gyalogosok és megyei katonaság
élén az eszéki vár védelmére és a hídverés
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megakadályozására, de ők vagy meg sem
indultak, vagy útközben visszafordultak.
Így az oszmán hadsereg augusztus 21-től
23-ig senkitől sem zavartatva kelhetett át a
Dráván, majd maga mögött felégette a hidat.
A Drávától északra elterülő mocsarak átjárói
kínálták az utolsó esélyt, hogy az oszmánok
szempontjából kedvezőtlen körülmények
között próbálják feltartóztatni előrenyomulásukat. A magyar hadvezetés erre sem tett
kísérletet, sőt Tomori csapatait is visszarendelték a király táborába.
Mohácsnál végül, a szemtanú Brodarics
kancellár tudósítása szerint, mintegy 25
ezer ember gyűlt össze. Bár egyes történészek ennél nagyobb, 50-60 ezres létszámmal
kalkulálnak, a mozgósítás nehézségeit figyelembe véve nincs okunk elvetni a kancellár

adatát. Az ötvenezres létszámból kiindulva
ugyanis arra kellene következtetnünk, hogy
Szapolyai erdélyi és Frangepán Kristóf horvát seregével, valamint a német és cseh
segédcsapatokkal akár 80 ezer főre is rúghatott volna a magyar sereg, ez viszont nem
indokolta volna, hogy a mohácsihoz hasonló kedvezőtlen terepen és feltételek mellett
vállalják a csatát. Továbbá, mivel az oszmán
sereg reguláris alakulatainak létszáma sem
haladta meg a 60 ezer főt, hasonló nagyságú
magyar sereg még a kétségtelen minőségi
különbség ellenére sem szenvedett volna
katasztrofális vereséget. A magyar sereget
mintegy 15 ezer, zömükben páncélos lovas,
valamint hozzávetőleg tízezer, nagyrészt
cseh, morva és német gyalogos alkotta.
Legértékesebb elemei a végváriak, a huza-
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II. Lajos haditanácsot tart Mohács közelében.
A sátrak mögött tömött sorokban sorakozik fel a páncélos sereg. Török egykorú miniatúra
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mosabb ideje délen szolgáló bandériumok,
valamint a külföldi zsoldosok voltak.
A mohácsi csatával kapcsolatos legfontosabb kérdések egyike, hogy miért éppen a
mohácsi mezőt választották a csata színhelyéül. Felmerült ugyanis a haditanácsban az
a logikus álláspont, hogy vonuljanak vissza,
és csak valamennyi számba jöhető erő megérkezése után álljanak csatát. Tekintve, hogy
a mohácsi csata napján Szapolyai már Szegednél, a cseh segédcsapatok Székesfehérvárnál, Frangepán lovasai pedig Zágrábnál
álltak, a csata tétjére tekintettel célszerű lett
volna akár áldozatok árán is visszavonulni.
Ilyen értelemben érvelt Brodarics szerint
maga a király is: „Magyarország ugyanis kisebb kárt szenvedne, ha az ellenség a
Mohácstól Pozsonyig elterülő vidéket be is
kóborolná, s tűzzel-vassal pusztítaná is, mint
ha ilyen nagy sereg, amelyben a király s oly
sok nagyszámú előkelő és katona van, egyetlen csatában pusztulna el”. Ezen álláspontot
mégsem lehetett érvényre juttatni, mivel
egyrészt így éppen az ország legsűrűbben
lakott megyéit szolgáltatták volna ki az ellenségnek, másrészt átmenetileg akár az ország
fővárosát, Budát is ki kellett volna üríteni.
A kérdést azonban nem ilyen megfontolások, hanem a kétségbeesés szülte fegyelmezetlenség döntötte el. Tomori végvári harcosai ugyanis, vagyis a sereg legjobb katonái, a
vezérek habozásáról értesülve azzal fenyegetőztek, hogy ha nem állnak azonnal csatát,
egyenesen a király tábora ellen fordulnak.
További nehézséget jelentett a fővezér kijelölése. Magyar haderő 1448 óta nem mérkőzött szabályos csatában sem az oszmán,
sem más hadsereggel. Következésképpen
olyan katona sem volt az országban, aki
akár csak egyszer is irányított volna több tízezer fős sereget. Határszéli portyák vezetésében és kivédésében, illetve kisebb várak
ostromában jártas vezérek persze voltak,
köztük a köszvénnyel kínlódó Báthori nádor, Szapolyai vagy maga Tomori. Hunyadi
példája azonban éppen azt mutatta, hogy
a Keleten kemény csatákban edződött oszmánok ellen ez a tudás keveset ért. Báthori
betegsége miatt nem vállalta a vezetést, a
temesi ispánként katonai tapasztalatokat
szerzett Drágffy János országbíró pedig ismeretlen okból nem került szóba. Rá az

ország zászlaját bízták, és sarkantyúit is
leoldották, hogy ne tudjon megfutni. Végül példátlan módon szavazással ruházták
a fővezérletet a vajda öccsére, Szapolyai
Györgyre, valamint a vonakodó Tomorira.
Szapolyainak egyáltalán nem voltak vezetői
tapasztalatai, Tomori pedig leginkább néhány száz fős lovascsapatok irányításában
jeleskedett korábban. A vezérkari főnök szerepét egy lengyel tiszt, Lenart Gnoiński töltötte be. Ő érdekes módon az 1440-es évek
török–magyar összecsapásainak tanulságaihoz nyúlt vissza. Mindenekelőtt javasolta
a szekérvár megerősítését olyképpen, ahogyan azt Hunyadi alkalmazta a Rigómezőn,
de javaslata nem valósult meg. Másrészt a
király személyes védelmét hangsúlyozta, és
ebben egyetértésre talált: II. Lajost három
kiváló lovaskapitány, Ráskai Gáspár, Kállai
Vitéz János és Török Bálint őrizetére bízták.
A magyar sereg 1526. augusztus 29-én
a Mohácstól délre elterülő mezőn állt fel.
A mezőt keletről a Duna mocsaras árterülete határolta, dél és nyugat felől pedig egy
25-30 méter magas terasz, amelynek pontos
lejtésszöge komoly viták forrása volt a kutatásban. Ez nem véletlen, tekintettel arra,
hogy a terasznak döntő szerepe volt a csata
lefolyásában. A mezőt a Borza patak szeli
át, ettől délre foglalt állást Lajos király és
serege. A magyarok a terasztól minden valószínűség szerint mintegy 2-2,5 km távolságra helyezkedtek el. A közbeeső területet
ugyan a szemtanú Brodarics síkságnak írja
le, de a valóságban kisebb völgyek és hátak
tagolják, amelyek nehezítették a csatatér
áttekintését. A terasz lábánál egy falu állt,
amelyet a történészek általában Földvárral
azonosítanak. A helyszín kiválasztása arra
utal, hogy Tomori a terasz lábánál kívánt
megütközni az oszmán sereggel, és – már
csak a magyar sereg kisebb létszámából
adódóan is – támadó haditervet dolgozott
ki. Nem igazolható azonban az a történészi
hipotézis, hogy a magyar hadvezetés eleve
a teraszról megbomlott rendben leereszkedő törököket akarta megtámadni. Érdekes,
egyben megdöbbentő, hogy Tomori ugyanúgy nem számolt a rendezett visszavonulás
lehetőségével, mint Hunyadi 1448-ban a Rigómezőn. A magyar taktika ismét egyetlen,
mindent elsöprő rohamra épült.
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II. Lajos haditanácsot tart Mohács közelében.
A sátrak mögött tömött sorokban sorakozik fel a páncélos sereg. Török egykorú miniatúra
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mosabb ideje délen szolgáló bandériumok,
valamint a külföldi zsoldosok voltak.
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utal, hogy Tomori a terasz lábánál kívánt
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lehetőségével, mint Hunyadi 1448-ban a Rigómezőn. A magyar taktika ismét egyetlen,
mindent elsöprő rohamra épült.
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A mohácsi csata összes török ábrázolása közül a két leghitelesebb táblakép. A jobb oldali központjában hadikíséretével
Szulejmán foglal helyet. Az előtte ágyúkkal harcoló tüzérség utat nyit uralkodójának és a zászlókkal felvonuló lovas
egységeknek. A csatajelenet török alakulatai főleg szpáhik, janicsárok és szolákok. A bal oldali kép alsó felén török
és magyar lovasok élénk küzdelme látható. Mindenhol elesettek hevernek. A kép felső részén vannak tömött csatarendben
a harcoló magyarok
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A magyar sereg a terasszal párhuzamosan, északnyugat-délkeleti irányban két
harcrendben állt fel augusztus 29-én hajnalban. Az első harcrend közepén állt a mintegy tízezer főnyi gyalogság zöme, nagyjából
egy kilométeres arcvonalon. A jobb szárnyon álltak Batthyány Ferenc szlavón bán
nehézlovasai, a bal szárnyon pedig Perényi
Péter ugyancsak zömmel nehézlovasokból
álló hadteste. Az első harcrend arcvonalának teljes szélességét a mohácsi csata leg-
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jobb szakértője, Perjés Géza 4 km-re tette. Az
első harcrendben tartózkodott a két vezér,
Tomori és Szapolyai is, készen arra, hogy
szükség szerint bárhol be tudjanak avatkozni. A második harcrendben állt a király mintegy háromezer nehézlovasból álló alakzat
közepén. Ugyanitt álltak a Lajos védelmére
rendelt könnyűlovas egységek. A második
harcrendben is volt némi gyalogság, de nem
számottevő létszámban. Általában is megállapítható, hogy a magyar sereg mélységben

229

MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNETE MOHÁCSTÓL A ZENTAI CSATÁIG

nem volt tagolva, és a második harcrend
nem volt elég erős egy roham esetleges sikerének elmélyítésére. Ez azt vetítette előre,
hogy a roham kifulladása esetén a magyar
sereg sorsa megpecsételődik. Az első harcrendben elosztva állíttatta fel Tomori a magyar tüzérséget.
Augusztus 29-én reggel a Karassó patak
északi partján táborozó oszmán sereg megindult a későbbi csatatér irányába, mégpedig harci alakzatban. Valamivel előbb indult

Ibrahim nagyvezír a ruméliai hadtest és a
hozzá beosztott janicsárok és tüzérség élén.
Tekintve, hogy nekik is legfeljebb tizenkét
km-t kellett megtenniük a teraszig, és ezt a
távolságot csaknem hét óra alatt küzdötték
le (Szulejmán naplója szerint a törökök délután két óra előtt érkeztek meg a mohácsi
mezőre), világos, hogy az oszmán sereg végig megőrizte harcrendjét. Ez még akkor is
így van, ha tudjuk, hogy a rengeteg eső miatt átázott terepen nehéz volt a menetelés.

Than Mórnak az 1526-os
mohácsi csatát ábrázoló
festménye
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►
Székely Bertalan (1835–1910)
II. Lajos holttestének megtalálása
című festménye 1860-ból.
Ez volt Székely Bertalan első
jelentős történelmi kompozíciója

Forrásainkból egyértelműen kiderül, hogy
a terasz peremére érkező oszmán vezérek
tisztán látták a harcrendben álló magyar sereget, tehát annak pontos ismeretében döntöttek a követendő taktikáról.
A csata lefolyása a rengeteg rekonstrukció ellenére sem mondható megnyugtatóan tisztázottnak. Azt már Perjés Géza
helyesen látta, hogy a magyar sereg csatarendje „másra, mint egy kétségbeesett
rohamra nem volt alkalmas”. Ezzel a törökök is tisztában voltak: a nándorfehérvári bég azt tanácsolta a nagyvezírnek,
hogy ne állva fogadják a rohamot, hanem térjenek ki előle. Az oszmán sereg
mindenképpen csatára készült, hiszen a
szultán előző nap erre adott parancsot.
A terasz peremén a magyar sereg harcrendjének pontos ismeretében tartottak haditanácsot, majd a ruméliai hadtest megkezdte
a leereszkedést a terasz lábához. Ezzel párhuzamosan a nagyvezír Bali és Khoszrev
bég könnyűlovasait a magyar sereg oldalába küldte. A cél nyilván a magyarok figyelmének elterelése volt, amíg a török főerők
leereszkednek a teraszon. Tomori ekkor a
király őrizetére rendelt lovasokat küldte ellenük, s e lépése azóta is rengeteg vitára ad
okot. Úgy tűnik, azoknak van igaza, akik ebben tragikus és jóvátehetetlen hibát látnak.
A későbbi eseményekből világos, hogy
a ruméliai hadtest zavartalanul ereszkedett
alá a terasz lábához, és arra is elég ideje
volt, hogy ágyúit a szokásos, karókkal megerősített állásokban helyezze el. Kérdéses,
hogy hol járt ekkor a szultán a portai zsoldosokkal, és az anatóliai hadtest. Általában
felteszik, hogy ők csupán a magyar lovasroham után érkeztek a teraszhoz. Perjés Géza,
aki a leggondosabb számításokat végezte,
éppenséggel 5-6 km-es lemaradással kalkulál. Csakhogy azt is ő állapította meg, hogy
az anatóliai hadtestnek mindössze 6-8 km-t
kellett megtennie a csata napján, ami azt
jelentené, hogy délig meg sem indult az
állásaiból, ez pedig teljesen kizárt. Sokkal
valószínűbb, hogy amikor a ruméliai hadtest
megkezdte a leereszkedést, már az egész
oszmán hadsereg a terasz szélénél állt, és
nagyon fáradt sem lehetett, hiszen 6-8 km-es
menet még harcrendben sem csigázza el a
katonákat.
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Amikor a ruméliai hadtest leért a terasz
lábához, a szultán váratlanul mégis táborba szállást parancsolt. Ugyanerre készültek
magyar oldalon is. Bizonyos vélemények
szerint azért, mert látták, hogy a törökök
nem kívánnak aznap megütközni. Ekkor
Brodarics szerint „már a nap nyugat felé hajlott”, jócskán bent jártak tehát a délutánban.
A bökkenő csak az, hogy a táborba szállást a
kancellár szerint a király közelében álló főurak javasolták, akik, akárcsak az ugyanott
álló Brodarics, az előttük álló első harcrend
és a dimbes-dombos terep miatt egyáltalán
nem láthatták, mi történik a ruméliai hadtestnél. Valószínűleg az történt, hogy mind a
szultáni tanács, mind Lajos király és kísérete
későinek ítélte már az időt a csata megkezdésére, és másnapra kívánta halasztani azt.
Nem szabad elfelejteni, hogy a magyar sereg
hajnal óta harcrendben állt, legalább annyira el lehetett tehát fáradva, mint a menetből
felfejlődő törökök.
Az első harcrendben álló Tomori mégis
rohamot rendelt, valamikor délután három
és négy óra között. Ehhez azonban előbb
hátra kellett lovagolnia a királyhoz, hogy
meggyőzze álláspontjának helyességéről.
Ezután visszatért helyére, és rohamot parancsolt a Batthyány vezette jobb szárnynak,
valamint a centrumban álló gyalogságnak.
Terve az lehetett, hogy még a szultáni középhad harcrendbe állása előtt szétveri a
ruméliai hadtestet. A magyar nehézlovasság
elvben néhány perc alatt megtehette volna
a másfél-két km-es távolságot anélkül, hogy
arcvonala felbomoljék. Tekintettel kellett
azonban lennie saját gyalogságára, nehogy
az túl későn érjen a lovasság által vágott
résbe. A gyalogságnak viszont legalább fél
órára volt szüksége ahhoz, hogy a törökök
közelébe érjen. Ez pedig bőven elegendő
volt a török lovasságnak, hogy újra harcrendbe álljon, és végrehajtsa a Bali bég által javasolt szétnyílást. Nem először történt,
hogy a szpáhik begyakorolt hadmozdulatát
a magyar hadvezetés győzelemként értékelte. Most Tomori is lépre ment, és parancsot
adott a második harcrend rohamára.
Időközben működésbe lépett a ruméliai
hadtest tüzérsége, de a golyók magasan a rohamozó magyarok feje fölött szálltak el. Nem
így a janicsárok sortüze; a lovasság ugyanis

Kovács Mihály: Kanizsai
Dorottya eltemetteti
a halottakat a mohácsi
csatatéren. A mohácsi
csatavesztés után Kanizsai
Dorottya fia holttestét keresve,
a környék papjai és jobbágyai
segítségével közös sírba tétette
az elesett hősöket
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Buda várának 1526. évi bevétele az oszmán sereg diadalát hirdeti. A képen látható hatalmas bástya leomlása valószínűleg
robbanás eredménye. A vár nagy része még a védők birtokában van, amely „terjedelmes falával, szilárd építésével, égig érő
tornyaival s a Fiastyúkig felnyúló bástyáival rendkívül erős, s […]a gyaurok büszkesége.”
Részlet a Topkapi Szeráj Múzeumban lévő egyik miniatúrából
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az ágyúkat fedező török gyalogság előtt torpant meg, és kénytelen volt oldalirányban
elmozogni, miközben súlyos veszteségeket
szenvedett. Úgy tűnik, hogy mire a gyalogság és a második harcrend lovassága megérkezett, már a török középhad és az anatóliai
hadtest is harcrendbe rendeződött a terasz
lábánál, és ezzel nyomasztó török túlerő
alakult ki. Ráadásul Tomori a forgatagban
elvesztette kapcsolatát Perényi hadtestével,
és a sereg központi irányítása megszűnt.
Tomori éppen a menekülő lovasságot akarta megállítani, amikor levágták. Bizonytalan,
hogy a királyt mikor menekítették ki a forgatagból; csak annyi biztos, hogy ő a második
vonalban érkező bárókkal és püspökökkel
ellentétben nem a csatatéren, hanem már
menekülés közben a mocsárba fulladva
vesztette életét.
A maradék lovasság menekülése után a
gyalogság magára maradva küzdött az életéért. Ekkor már teljes mértékben érvényesült
a törökök számbeli fölénye, és a gyalogság
kénytelen volt az utolsó csapásig harcolni,
hiszen menekülés esetén a török könnyűlovassággal szemben esélye sem lett volna
az életben maradásra. A tapasztalt, jelentős
részben nem magyar zsoldosoknak sikerült
valamilyen alakzatba rendeződniük, és így
viszonylag hosszú ideig kitartottak. A közelharcban a lőfegyvereknek értelemszerűen
már semmilyen szerep nem jutott, és a véres
kézitusában gyakorlatilag a teljes keresztény
gyalogság elpusztult. Óvatos becslés szerint
is mintegy tízezer gyalogos maradt holtan a
csatatéren.
Tomori váratlan rohamának következtében a Perényi-féle magyar bal szárny érdemben nem tudott beleszólni a csata menetébe. Az sem világos, hogy a támadásra
a parancsot még Tomoritól kapták, vagy
Perényi maga döntött az anatóliai hadtest
elleni rohamról. Annyi bizonyos, hogy mire
a bal szárny nehézlovasai megkezdték támadásukat, az anatóliai hadtest janicsárjai
már harcrendbe álltak a terasz lábánál, és
gyilkos puskatűzzel fogadták a magyarokat.
Szabályos sortüzeik alaposan megritkították
Perényi hadosztályát, de annak egyébként
sem volt esélye a sikerre, hiszen nem rendelkezett a támadás elmélyítéséhez szükséges
gyalogsággal. A sortüzek elől kitérő magyar

lovasság a török források szerint többször is
újrarendeződött, de képtelen volt megtörni
a szilárd falként védekező janicsárok arcvonalát. Végül, akárcsak a Batthyány vezette
jobb szárny maradéka, kénytelen volt feladni a reménytelen küzdelmet.
A mohácsi csata, „a magyar sereg teljes megsemmisülésével végződött”. A már
említett mintegy tízezer gyalogos mellett
elesett a lovasság harmada, úgy négyezer
fő, hét főpap, huszonnyolc főúr és a magyar
nemesség színe-virága. Az igazi katasztrófát
azonban, csakúgy, mint korábban Várnánál,
a király halála és annak következményei jelentették. Csakhogy míg 1444-ben a magyar
sereg az ország határaitól távol szenvedett
vereséget, és a szultán sem volt elég erős
az ország megszállására, 1526 augusztusában Szulejmán előtt nyitva állt az út az ország fővárosa felé. Mikor augusztus 30-án
megérkezett Budára a mohácsi katasztrófa
híre, előbb Mária királyné és kísérete, majd
a német és magyar polgárság is elhagyta a
várost.
A szultán szeptember 11-én ért Budára.
Miután megszemlélte a várost, és kirabolta
a várat, parancsot adott Buda felgyújtására. Ugyanerre a sorsra jutott Pest is. A két
gazdag város napokon át lobogó lángjai
szimbolikusan jelezték a középkori magyar
királyság bukását. Volt még ugyan az országnak fegyveres ereje, de a török–magyar
küzdelem első, csaknem százötven éves
szakasza lezárult. Lezárult még akkor is,
ha Szulejmán egyelőre nem szándékozott
helyőrséget hagyni az ország fővárosában.
Az oszmánok ugyanis hidat építettek a Dunán, majd az egész hadsereg átkelt a folyón,
hogy két oszlopban, immár a Duna–Tisza
közén át, elhagyja Magyarországot. A szultán október 10-én vonult be Nándorfehérvárra, Magyarország valamikori kapujába.
Ugyancsak jelképes, hogy akárcsak egykor
az oszmánellenes küzdelemnek új lendületet adó hosszú hadjárat, a Magyar Királyság
összeomlását jelentő 1526. évi hadjárat is
Nándorfehérvárott ért véget.

* Idézet Pálosfalvi Tamás: Nikápolytól Mohácsig
1396–1526 (Zrínyi Kiadó, Budapest, 2005) című
könyvéből
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Buda várának 1526. évi bevétele az oszmán sereg diadalát hirdeti. A képen látható hatalmas bástya leomlása valószínűleg
robbanás eredménye. A vár nagy része még a védők birtokában van, amely „terjedelmes falával, szilárd építésével, égig érő
tornyaival s a Fiastyúkig felnyúló bástyáival rendkívül erős, s […]a gyaurok büszkesége.”
Részlet a Topkapi Szeráj Múzeumban lévő egyik miniatúrából
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* Idézet Pálosfalvi Tamás: Nikápolytól Mohácsig
1396–1526 (Zrínyi Kiadó, Budapest, 2005) című
könyvéből
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Brodarics István:
Igaz leírás a magyaroknak
a törökökkel történt
mohácsi összecsapásáról*

„A csata jele elhangzott, mire azok, akik az
első sorban voltak, bátran nekimentek az ellenségnek. Ágyúink valamennyien eldördüllek, de a harc csak kis kárt tett az ellenségben,
noha a mieink számához képest elég heves
volt, és többen estek el az ellenség közül, mint
a mieinkből. Végre a mieink kemény viaskodására az ellenség hátrálni kezdett, akár mivel a mieink rohama erre kényszerítette, akár
azért, hogy bennünket az ágyúk irányába tereljen. Hirtelen odasiet a királyhoz Báthori
András azzal, hogy az ellenség menekülőben
van, miénk a győzelem, törjünk hát előre, és
segítsük a mieinket a hátráló ellenség üldözésében. Előrenyomulunk erre mi is, árkon-bokron keresztül: s amint ahhoz a helyhez érünk,
ahol az imént a harc folyt, sok halottat lehetett

ott látni a mieink közül szerte a mezőn heverve, de még többet az ellenség közül, néhányan
még éltek is és lélegzettek. A mieink ezalatt
viaskodtak az ellenséggel, és bátran harcoltak, miközben a királyi csapat is odasietett,
már amennyire a vérteshad sietni képes, de a
jobb szárny kezdett meghajolni. Sokan eredtek futásnak azon az oldalon, azt hiszem, az
ágyúgolyók ejtették őket rémületbe, melyeket
az ellenség csak most kezdett harcba vetni.
Ez a körülmény, meg az, hogy az ágyúgolyók
most már a mi fejünk fölött szálldostak, akik
a király mellett voltunk, valamennyiünkben félelmet keltett. És ettől az időtől fogva a király
többé nem volt sorainkban!”

* Idézet Katona Tamás (szerk.):
Mohács emlékezete (Európa Kiadó, Budapest, 1976)
című könyvéből

Kettős királyválasztás
és belháború

A

mohácsi csatát követően a győztes
I. Szulejmán ellenállás nélkül nyomult
Budáig, s foglalta el a magyar királyok székvárosát (1526. szeptember 12.). Hiába várt,
nem érkezett békeküldöttség, de nem jöttek
keresztény hadak sem újabb erőpróbára. Ilyen
mélyen oszmán had még nem nyomult az országba, ám nem is számítottak erre, így egy
hónap elteltével, több tízezer rabszíjra fűzött
lakossal kivonultak az országból.
A bénultság oka érthető, hiszen Mohácsnál
nemcsak egyszerű katonai vereség történt, hanem lefejeződött az ország politikai vezetése.

Meghalt a király és elesett hét püspök és harminc főúr. Az I. Mátyás alatt még európai
középhatalomnak számító Magyar Királyság
hirtelen uralkodó és számottevő haderő nélkül
maradt.
Az egyetlen ütőképes haderő Szapolyai János erdélyi vajda kezében maradt, mintegy
10 000 fő, aki a Tisza bal partjáról figyelte
a Duna mellett haza vonuló oszmán sereget.
A nemesség zöme benne vélte megtalálni az
ország erős emberét, így a Tokajba sebtében
összehívott országgyűlésen (október 17.)
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a nemesség zöme I. János néven Szapolyait
választotta királlyá.
Az özvegy királyné (Habsburg) Máriához hű maradt néhány főúr – köztük a nádor,
Báthori István – részvételével, a Jagellókkal
kötött dinasztikus szerződésekre hivatkozva, a
Pozsonyba összehívott országgyűlésen bátyját,
az akkor már cseh királlyá koronázott Ferdinánd osztrák főherceget választották meg Magyarország uralkodójává.
Ferdinándnak nem volt számottevő hadereje, de bátyja, a spanyol és Német-római Birodalmat uraló V. Károly (spanyol király 1519től, német-római császár 1519–1556) levélben
tett ígéretet, hogy fivére országát megvédi az
oszmánoktól. Segítsége csak a következő év
nyarán érkezett, amikor öccsének pénzt küldött és csapatokat bocsátott rendelkezésére.
Szulejmán szultán elégedett volt a hadjárat
eredményével, ellenfele megbénult, az ország
kulcsának számító Nándorfehérvárt és az
újonnan elfoglalt szerémségi várakat szilárdan
birtokolta, vagyis a Duna menti hadi utat Magyarország belseje felé.

A királlyá koronázott Szapolyai Jánosnak a
kormányzat újjászervezése mellett első dolga
volt, hogy megpróbálta befoltozni a szerémségi
várak elvesztésével a végvidéken tátongó rést.
1526/1527 telén csapatai visszafoglaltak néhány kisebb várat (Bánmonostor, Cserög), a
védelmet Cserni Jován vezetésével a török elöl
menekülő szerb fegyveresek letelepítésével kívánta megoldani. Kísérlete azonban kudarcot
vallott, s a helyi birtokosokkal és lakossággal
összeütközésbe került szerb katonákat Perényi
Péter és Török Bálint hadai a helyi parasztsággal együtt szétverték.
A Habsburgokkal történő kiegyezés érdekében az özvegy királynéval kötendő házasság
is felmerült. Mivel a politikai szereplők egyike
sem volt felkészülve az események ilyen drámai
fordulatára, a válságból való kiútkeresés, a kettős királyválasztás szinte törvényszerűen torkollott politikai zűrzavarba és belháborúba. Ez a
helyzet viszont az oszmánoknak kedvezett.
A két fél közötti belháború 1527 nyarán
kezdődött, amikor Ferdinánd mintegy 18 000
főnyi serege alig három hónap leforgása alatt

Bécs 1529. évi sikertelen török
ostroma Hieronymus Ortelius
és Martin Meyer Ortelius redivivus
et continuatus című krónikája
nürnbergi kiadásában (1602).
A metszet Ortelius sógora, Johann
Sibmacher nürnbergi festő és
rézkarcoló készítette, akinek
képei a XVII. század legkiválóbb
magyarországi vedutái (látképei)
közé tartoznak. A török háborúk
Magyarország területén lezajló
eseményei élénken érdekelték a
külföldi, elsősorban a német, olasz
és francia kortársakat. A tőlünk
nyugatabbra elterülő országokban
a törököktől való félelem indokolta
a megszámlálhatatlan magyar
vonatkozású röplap és könyv
kiadását
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Brodarics István:
Igaz leírás a magyaroknak
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Péter és Török Bálint hadai a helyi parasztsággal együtt szétverték.
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Bécs 1529. évi sikertelen török
ostroma Hieronymus Ortelius
és Martin Meyer Ortelius redivivus
et continuatus című krónikája
nürnbergi kiadásában (1602).
A metszet Ortelius sógora, Johann
Sibmacher nürnbergi festő és
rézkarcoló készítette, akinek
képei a XVII. század legkiválóbb
magyarországi vedutái (látképei)
közé tartoznak. A török háborúk
Magyarország területén lezajló
eseményei élénken érdekelték a
külföldi, elsősorban a német, olasz
és francia kortársakat. A tőlünk
nyugatabbra elterülő országokban
a törököktől való félelem indokolta
a megszámlálhatatlan magyar
vonatkozású röplap és könyv
kiadását
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vazallusi státushoz és az ország feldarabolásához vezetett.
I. Szulejmán „védencének” megsegítése
ürügyén tulajdonképpen szabadon vonulhatott Magyarországra, ám célja ekkor már
I. Ferdinánd székvárosának elfoglalása volt.
Úgy vélte, Bécs megszerzésével Magyarország is az ölébe hull. Ezzel a Magyar Királyság az akkor ismert világ két legnagyobb
birodalmának ütközőzónájává vált.
A szultán eddig győzelmet győzelemre halmozó serege azonban Bécs alatt megtorpant.
1529-ben a későn, csak szeptember végén
Bécs alá érkező oszmán had a felkészült és
elszánt védőkkel szemben nem tudott eredményt elérni. Három évvel később a szultáni
haderő ugyan gyorsan nyomult előre a Dráva
mentén, de elakadtak a Jurisics Miklós 600700 fegyverese által védett, jelentéktelen Kőszeg vára alatt.
Jurisicsék helytállása példamutató volt,
ám az oszmán hadigépezet megtorpanását

Az Oszmán Birodalommal
megkötött egyezmény Szapolyai
Jánost Magyarország királyának
ismerte el. Szapolyai János
Mohácsig ment a szultán elé,
és a csatamezőn hódolt be neki.
Erről a szertartásról ad leírást ez
a török miniatúra

János királyt kiszorította az országból. A katonai sikerek láttán I. János híveinek zöme a
Habsburg uralkodó oldalára állt, így amikor
Székesfehérvárott Ferdinánd fejére tették
Szent István koronáját, többségében azok a
bárók és főpapok voltak jelen, akik egy éve
Szapolyai Jánost koronázták királlyá.
Szapolyai katonai vereségeit csak tetézte diplomáciai elszigetelődése. Elsősorban a
Habsburg-dinasztia ellenségeinél, I. Ferenc
(1515–1547) francia királynál keresett támogatást, s csatlakozott a Franciaország, Milánó,
Velence, Firenze és a Pápai Állam Habsburg-ellenes szövetségéhez (cognaci liga), de

támogatást sehonnan sem kapott. Szorult
helyzetében követet küldött Sztambulba, s
elfogadta Szulejmán szultán „ajánlatát”. Az
Oszmán Birodalommal 1528 elején megkötött egyezmény látszólag igen előnyös volt,
hiszen Szapolyait – egyelőre adófizetés nélkül
– Magyarország királyának ismerte el, s kötelezettséget vállalt katonai támogatására is.
Szapolyai az Oszmán és a Habsburg Birodalom közt lavírozva megpróbálta megőrizni
az ország egységét, ám hamar bebizonyosodott, hogy az ösvény, amelyre lépett, nem az
ország egyben tartásához és önállóságának
megőrzéséhez, hanem éppen ellenkezőleg, a

elsősorban V. Károly 80 000 fős birodalmi
seregének Bécs alatti felvonulása okozta.
A Habsburgok erődemonstrációja láttán
Szulejmán nem erőltette tovább a hadjáratot.
Levonta a kudarcok tanulságát, a Magyar
Királyságot kell birtokba vennie ahhoz, hogy
áhított vágyát, a „Római Birodalom visszaállítását”, vagyis Európa meghódítását megvalósítsa.
Az oszmánok előbb a Habsburgok uralta
Horvátországban és Szlavóniában tolták előre
birodalmuk határait, amit Pozsega, Obrovác
és Klissza elfoglalása jelzett. A Magyar Királyságban, amely az ország nyugati sávját
kivéve I. János király fennhatósága alatt állt,
a Balkánon már bevált „lépcsőzetes hódítás”
első fázisát alkalmazták, vagyis a török jelenléthez szoktatták az országot. Az oszmánoknak ebben kezére játszott, hogy az országban
dúló belháborúban a János „pártiak” gyakran
kértek és kaptak segítséget az ország déli részét
birtokló oszmán erőktől.

Kőszeg vára napjainkban
(Fotó: Barczi Attila)
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Várháborúk Magyarországon
(1543–1566)

B
Tata vára (Dotis Ungaris
Thata) a Civitates Orbis
Terrarum (A földkerekség
városai) című hatkötetes
kiadványból, amelyet
1572–1617 között Kölnben
jelentettek meg.
A várostérképeken egy belga
művész, Georg Houfnagel
(1542–1600) neve szerepel
communicauit („közzétette”)
megjelöléssel

ár különböző rendi érdekcsoportok, bárói ligák egymás és a király elleni harcaira az addigi magyar és az európai történelemben is számos példa volt, ám 1526 után a
hódítók malmára hajtották a vizet a különböző hatalmi csoportok vetélkedései, amelyben
a földesúri ambíciókat az ország érdekei fölé
helyezték. Ennek veszélyét a politikai elit tagjai ugyan felismerték, arról azonban nem tudtak megegyezni, hogy ki lépjen vissza. Mindenesetre a kiegyezés irányába ösztönözték
uralkodóikat. Hamarosan Szapolyai János
kénytelen volt belátni, hogy országlása a török terjeszkedését segíti elő, ezért 1538-ban
Váradon titokban békét kötött I. Ferdinánd-

dal. Ebben még fiú utód esetén is kötelezte
magát az általa birtokolt országrészek átadására. Szapolyainak még halála előtt fia született, így János király hívei, élükön a politikát
irányító Fráter (Martinuzzi) György váradi
püspökkel, a csecsemő, János Zsigmond
(1540–1571) trónigényére hivatkozva, megtagadták az egyezmény végrehajtását.
Ferdinánd fegyverrel kívánt érvényt szerezni a szerződésnek, s közel 30 000 fős sereget
küldött Buda ostromára. Az erődítményt a
budai polgárok segítsége ellenére sem tudták
elfoglalni, a Török Bálint vezette magyar
csapatok török segítséggel felmentették a várat. Mire I. Szulejmán szultán a fősereggel
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Buda alá ért, szétverték Ferdinánd hadait.
Szulejmán, aki már megbízhatatlannak tartotta eddigi szövetségeseit, szakított politikájával, s a „bécsi király” uralma alatti országegyesítést megelőzendő, a Magyar Királyság
középső részének elfoglalása mellett döntött.
A mohácsi győzelem 15. évfordulójának napján csellel elfoglalta Buda várát, majd a táborába hívott főurakkal közölte, hogy I. János
özvegye, Izabella királyné az ország keleti részében uralkodhat tovább. Ezzel új államalakulat jött létre, az Erdélyi Fejedelemség – az
ország három részre szakadt.
Buda oszmán kézre kerülése félelmet és pánikot keltett az ausztriai és német birodalmi
tartományokban, hiszen joggal tartottak attól,
hogy ők lesznek Szulejmán következő célpontja. Ám a nagy fáradsággal és költséggel összeverbuvált mintegy 50 000 fős – német, osztrák
és magyar katonából álló – sereg csúfos kudarcot vallott. Mire a csigalassúsággal felvonuló

csapatok Buda alá értek, az ellenfél már felkészülten várta őket. Buda visszavételével meg
sem próbálkoztak, csak Pest ellen indítottak
egy erélytelen ostromot.
Szulejmán a következő években eredményesen használta ki a keresztény erők tehetetlenségét. Biztosította a Duna menti felvonulási
útvonalat és kialakította Buda közvetlen védelmi övezetét. 1543-ban a Dunántúl déli részén
elfoglalták Siklós és Pécs várát, a Duna ellenőrzésében kulcsszerepet betöltő Esztergomot,
majd Tata és Székesfehérvár a szultáni sereg
győzelmeinek állomásai.
Az érseki székhely eleste után Várday Pál
esztergomi érsek Nagyszombatba tette át rezidenciáját és az elveszett erősség pótlására
Érsekújvár néven, a Nyitra folyó partján új
erődöt emeltetett. A várat néhány évtized
alatt az ország egyik legkorszerűbb erősségévé építették ki és hamarosan főkapitányi
székhellyé vált.

Eger vára a XVI. század végén
a Civitates Orbis Terrarum
(A földkerekség városai) című
hatkötetes kiadványából
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A kiskorú János Zsigmond nevében kormányzó Fráter György közben Erdélyből és
a „Részek”-nek (Partium) nevezett a tiszántúli vármegyékből új államalakulatot formált,
és az I. Ferdinánd királlyal való kiegyezésen
fáradozott. Erdély és a „Részek” átadására
vonatkozó szerződés már 1549-ben megszületett, s 1551 júniusában Gianbatista Castaldo
vezetésével mintegy 7000 fős királyi zsoldos
had érkezett az országrész, Erdély átvételére.
Izabella királyné ragaszkodott a hatalomhoz, s
csak fegyveres harc árán lehetett meggyőzni arról, hogy lemondjon Erdélyről és fia, II. János
trónigényéről.
Mivel Fráter György látta, hogy a Ferdinánd által küldött katonai segítség elégtelen
lesz az országrész megvédésére, a törököket
félrevezetve megpróbált időt nyerni. Ez azonban végzetes hibának bizonyult. A törökök
már nem bíztak benne, Castaldo pedig árulásnak vélte az ellenséggel folytatott tárgyalásait,
s 1551 decemberében megöletette.
Sztambul nem tűrte, hogy a „bécsi király”
rátegye kezét vazallus tartományára, Erdélyre, s egyszer és mindenkorra elejét kívánta
venni az országegyesítési
kísérleteknek. Az oszmán
haderő 1552 késő tavaszától kezdve négy fronton is
offenzívába kezdett a Magyar Királyságban.
A Hádim Ali budai
pasa által vezetett helyőrségi csapatok március első
napján felmentették a hajdúk által ostromolt Szeged
várát. Nyáron ostrommal
elfoglalták Veszprém várát, majd Nógrád vármegyében erősségek sorát vették be: Bujákot, Drégelyt
és Szécsényt.
A szultán Kara Ahmed
pasa másodvezért mintegy
50-60 000 főnyi sereggel
a Ferdinándnak frissen átadott országrész, Erdély

elfoglalására küldte. Az első akadály Temesvár volt. Az erősséget Losonczy István temesi
ispán 2300 magyar, spanyol és cseh katona
élén 32 napig hősiesen védte, de az állandó
tüzérségi tűz és a megújuló török rohamok
következtében a belső várba szorult, megfogyatkozott őrség kénytelen volt megadni magát
(július 27.). Bár Temesvár spanyol védői foggal-körömmel harcoltak a vár minden szegletéért, ám ugyanez nem mondható el Bernardo
Aldana katonáiról, akik a jól megerősített
Lippát sorsára hagyták.
A Temesköz elfoglalása után a fősereg Szolnoknál egyesült Ali budai pasa csapataival, s
rövid ostrom után elfoglalták (szeptember 4.)
az ország második legnagyobb vízi útját, a
Tisza folyót ellenőrző szolnoki várat.
A sikeres hadjáratot a Felső-Magyarország
kapujának számító Eger elfoglalásával akarták megkoronázni. Az erődítmény birtokában
ugyanis elvághatták volna a Habsburgok által
birtokolt északi és keleti országrészeket. Dobó
István várkapitány mindössze 2000 harcosával
38 napon át sikerrel verte vissza az ellenség
hamait. Kara Ahmed pasa végül kénytelen
Pápa ostroma

◄◄
Székely Bertalan (1835–1910)
Egri nők című monumentális
festménye
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te tovább a magyarországi terjeszkedést, a helyi
török erők tovább növelték magyarországi hódításaikat. Az ambiciózus Tojgun budai pasa
Fülek elfoglalásával (1554) éket vert a Habsburgok uralta nyugati és keleti országrészek
közé. Később az újból Budára került Hádim
Ali Szigetvár elfoglalásával (1556) próbálkozott. Most nem volt olyan sikeres, mint négy
éve. Ötven napig tartó ostrommal sem tudta
bevenni az erődítményt.
Szigetvár elfoglalására tíz évvel később
Szulejmán szultán hetedik, egyben utolsó
hadjárata idején, 1566-ban került sor. János
Zsigmond felső-magyarországi terjeszkedésének támogatását ürügyül használva indítottak
újabb háborút a törökök. Pertev pasa másodvezért Gyula elfoglalására küldte, ő pedig a
fősereggel Szigetvár alá vonult, amelyet 2300
horvát és magyar katonával Zrínyi Miklós
védett. Gyulát két hónapig tartotta őrsége,
Szigetvár pedig 38 napon keresztül állta a
mintegy 50 000 reguláris katonát számláló
szultáni sereg ostromát.

Dobó István.
Szász Endre (1926–2003)
rajzai az Egri csillagok című
filmhez készültek. 1969-ben
könyv alakban is megjelentek

feladni az ostromot (október 18.), ezzel megszakadt az oszmán haderő csaknem egy emberöltő óta tartó sikersorozata.
Eger 1552-es hősies védelme már a kortársak szemében is a hősies helytállás szimbóluma, amely máig élő hagyomány. Dobó István
és harcostársainak történetét Gárdonyi Géza
tette halhatatlanná Egri csillagok című regényében a modern kor embere számára.
A kis drégelyi vár hősies védelmét a korszak végvári énekszerzője, Tinódi Lantos
Sebestyén históriás éneke tette országos hírűvé.
Három évszázaddal később Kölcsey Ferenc,
majd Arany János költeményei nyomán Szondi
György és katonáinak hőstette az önfeláldozás
és a vitézség egyik jelképévé vált.
Egert ugyan nem sikerült elfoglalni, az 1552.
évi török hadjárat mégis rendkívül sikeres volt
az oszmánok számára. Teljessé vált Buda védőgyűrűje, a Temesvár központtal létrejött új vilajet pedig biztosította az Erdély élére visszahelyezett vazallus, János Zsigmond ellenőrzését.
Bár a perzsa háború miatt a Porta nem erőltet-

A török szultán.
Szász Endre (1926–2003)
rajza az Egri csillagok című
filmhez készült tervekből
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A szigetvári hős
szablyája és sisakja

Id. Peter Krafft (1780–1856):
Zrínyi kirohanása (1825)
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Habár a miniatúra felirata szerint Szulejmán vezette a hadakat Szigetvár alá, a győzelmet már nem érhette meg.
Halála három hétig maradt titokban. Az első miniatúrán a pompás oszmán sereget, a másikon Szigetvár finom rajzú
ábrázolását érdemes megcsodálni
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A védők hősies helytállását, a rommá lőtt
várból kitörő, hősi halált halt Zrínyi Miklós
történetét a következő évszázadban azonos
nevű dédunokája énekelte meg, s tette történelmi köztudatunk nélkülözhetetlen részévé.
A vár elestét az idős Szulejmán szultán már
nem érte meg, két nappal a védők kirohanása előtt meghalt (szeptember 6.) a szigetvári
táborban. Szigetvár elfoglalásával lezárult a
magyarországi oszmán hódítás nagy korszaka.
Az utód II. Szelim Drinápolyban békét
kötött (1568) I. Miksa német-római császárral. Szigetvár és Gyula elfoglalásával az oszmánok felszámolták a védelmi rendszerüket
veszélyeztető erődítményeket, így az ország
középső részének katonai ellenőrzése teljessé
vált. Az Oszmán Birodalom sikereit jelezte,
hogy I. Miksa magyar királyként ajándék for-

Székesfehérvár
ostroma
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májában lényegében adófizetésre kényszerült.
A királyi országrész és Erdély viszonyát egyezményben (1570) rendezték. János Zsigmond
lemondott a királyi címről és Miksa császárt
Magyarország királyának ismerte el. Utód nélküli halála esetén a fejedelemség a Habsburg
uralkodóra száll, ezzel a Magyar Királyság
jogilag ugyan egységes maradt, de az ország
három részre szakadása állandósult.
Az 1526 és 1566 között eltelt négy évtized során bebizonyosodott, hogy az Oszmán Birodalom nem képes elfoglalni, az osztrák Habsburgok pedig nem tudják megvédeni a Magyar
Királyságot. Magyarország balszerencséjére a
két birodalom ütközőzónája az ország közepén
húzódott, ahol mindkét nagyhatalom létrehozta saját végvidékét.
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Egy ország, három végvidék

A

z oszmán terjeszkedés megállítására a
XVI. század második felében az Adriai-tengertől az Erdélyi Fejedelemség határáig
mintegy 1000 kilométer hosszú, 50–100 kilométer széles, mélységében is tagolt védelmi
rendszer jött létre a Habsburg-dinasztia által
uralt magyar és horvátországi részeken az osztrák tartományok, a Cseh Királyság és a Németrómai Birodalom fejedelemségeinek anyagi és
katonai támogatásával. Ez a védelmi rendszer
szerves része volt annak védelmi övezetnek,

amely Európát átszelve Észak-Afrikától, Spanyolország és Itália parti erődrendszerein át,
a dalmát és görög partok és szigetek velencei
erősségein keresztül egészen a podóliai várakig
húzódott.
A törökellenes végvidék két horvát és négy
magyarországi főkapitányságra tagozódott.
A végvidékek élén a király által kinevezett főkapitány állott, aki a terület királyi erődítményeit
irányította és közvetlenül az Udvari Haditanács alá tartozott. A végvidéki főkapitánysá-

Temesvár az Oszmán
Birodalom vilajetje
(nagyobb tartományi egysége)
volt. A miniatúrán látszik,
hogy olyan mester műve, aki
Temesvárt közelről ismerte
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Visegrád és Érsekújvár
(Owar, germanice Niev
Hvisel et Vizzegrad germanice
Plindeburg) 1595-ben,
a Civitates Orbis Terrarum
(A földkerekség városai) című
hatkötetes kiadványból

gokkal nagyjából azonos területen működtek a
kerületi főkapitányok, akik a nemesi irányítású
vármegyékkel kapcsolatos hadügyek intézéséért, illetve a feudális alapon szervezett nemesi,
vármegyei, városi csapatok, valamint a rendi
hadiadóból fizetett főkapitányi haderő irányításáért voltak felelősek. A XVI. század második
felében a végvidéki főkapitányi tisztségekbe a
külhoni, elsősorban az országot már jól ismerő
osztrák főnemesek, illetve a megbízható királypárti főurak kerültek, de a kerületi főkapitányság posztjait kizárólag magyarok tölthették be.
A török elleni védelem megszervezésére és
irányítására létrehozták az Udvari Haditanácsot (1556), ezt követően pedig létrejöttek a fizetésért, ellátásért és felszerelésért felelős szakapparátusok. Az Udvari Haditanács felállítását követően a katonai infrastruktúra kiépítése
szervezettebbé és szakszerűbbé vált.
A védelmi övezet stratégiai pontjain, elsősorban a török felvonulási útvonalak mentén
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korszerű fővárakat létesítettek. Zömük erődvárossá (Érsekújvár, Győr, Kassa, Szatmár), a
végvidékek katonai és közigazgatási központjává épült ki. Az itáliai hadmérnökök által tervezett főerődök építése mellett sok helyen végeztek korszerűsítési munkákat. Ezek között voltak azok a magánföldesúri erősségek, (Ecsed,
Eger, Gyula, Kanizsa, Kassa, Kisvárda, Szigetvár, Tata), amelyeket a király kompenzáció
fejében átvett tulajdonosaiktól, vagy anyagilag
hozzájárult azok megerősítéséhez. Felhasználták a védelmi övezet természeti akadályait is,
folyókat, mocsarakat, a kiterjedt vízi világot, s
a határvédelem teljessé tétele érdekében több
tucat kisebb palánkot és őrházat építettek.
A védelmi rendszer összességében 100-120,
kisebb-nagyobb vár láncolatából, valamint palánkok, őrtornyok sűrű szövetű hálójából állt.
A horvát, magyar és szlavón végek királyi
várkatonasága az 1570-es évekre elérte a 2022 000 főt, ebből a négy magyarországi főka-
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pitányságban mintegy 16 000 katona szolgált.
Az állomány több mint kétharmada magyar és
horvát, a többi helyőrségi szolgálatra ide vezényelt, német, cseh zsoldos volt.
A várkatonaság és az erődítmények védelmi
övezetének fenntartását az ausztriai tartományok hozzájárulásából és a német fejedelemségek tetemes pénzügyi segélyeiből lehetett
finanszírozni, mivel a zsold-, az élelem-, a
hadianyag-ellátás, a katonai igazgatás, az erődítési munkák mintegy 2 millió rajnai forintot
emésztettek fel.
A királyi országrészhez hasonlóan Erdély
is kialakította saját végvidékeit. Geopolitikai helyzetéből adódóan a Habsburg és oszmán betörések ellen gyakorlatilag körkörös
védelmet kellett kialakítania. A tiszántúli
részeket a Váradi Főkapitányság erősségei,
Várad, Zsáka, Bajom, Sarkad, Adorján,
Székelyhíd, Belényes várai, a Szamos völgyét Bethlen és Szamosújvár, a Maros mentét

Déva, Marosvécs, Radnót, a déli vidékeket
Karánsebes és Lugos erődítményei védték.
A fejedelemség északi, keleti és déli határait a
természet adta Kárpátok hegykoszorúja övezte,
így itt a hegyszorosok közelében fekvő várakat
kellett megerősíteni, mint Fogarast, Görgényt,
Vöröstorony várát és Szeben városát.
Az oszmán végvidék, vagyis a hódoltság
a Magyar Királyság déli és középső területeit foglalta magában. Kezdetben a budai
(1541), majd a temesvári (1552) vilajetből
állt, amelyek tulajdonképpen a keresztény
oldalon szervezett katonai és civil igazgatási
egységeknek feleltek meg. Buda és Temesvár
a hódoltsági területek több ezer fős őrséggel
rendelkező vilajet központjai voltak, az élükön álló pasák innen irányították az alájuk
rendelt erősségeket.
A budai és a temesvári vilajetek területén
mintegy 80-90 erődítményből álló védelmi
övezetet alakítottak ki. Buda mellett a Dunát

Győr vára (Iaverinum vulgo
Rab), 1594-ben,
a Civitates Orbis Terrarum
(A földkerekség városai) című
hatkötetes kiadványból
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Visegrád és Érsekújvár
(Owar, germanice Niev
Hvisel et Vizzegrad germanice
Plindeburg) 1595-ben,
a Civitates Orbis Terrarum
(A földkerekség városai) című
hatkötetes kiadványból

gokkal nagyjából azonos területen működtek a
kerületi főkapitányok, akik a nemesi irányítású
vármegyékkel kapcsolatos hadügyek intézéséért, illetve a feudális alapon szervezett nemesi,
vármegyei, városi csapatok, valamint a rendi
hadiadóból fizetett főkapitányi haderő irányításáért voltak felelősek. A XVI. század második
felében a végvidéki főkapitányi tisztségekbe a
külhoni, elsősorban az országot már jól ismerő
osztrák főnemesek, illetve a megbízható királypárti főurak kerültek, de a kerületi főkapitányság posztjait kizárólag magyarok tölthették be.
A török elleni védelem megszervezésére és
irányítására létrehozták az Udvari Haditanácsot (1556), ezt követően pedig létrejöttek a fizetésért, ellátásért és felszerelésért felelős szakapparátusok. Az Udvari Haditanács felállítását követően a katonai infrastruktúra kiépítése
szervezettebbé és szakszerűbbé vált.
A védelmi övezet stratégiai pontjain, elsősorban a török felvonulási útvonalak mentén
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korszerű fővárakat létesítettek. Zömük erődvárossá (Érsekújvár, Győr, Kassa, Szatmár), a
végvidékek katonai és közigazgatási központjává épült ki. Az itáliai hadmérnökök által tervezett főerődök építése mellett sok helyen végeztek korszerűsítési munkákat. Ezek között voltak azok a magánföldesúri erősségek, (Ecsed,
Eger, Gyula, Kanizsa, Kassa, Kisvárda, Szigetvár, Tata), amelyeket a király kompenzáció
fejében átvett tulajdonosaiktól, vagy anyagilag
hozzájárult azok megerősítéséhez. Felhasználták a védelmi övezet természeti akadályait is,
folyókat, mocsarakat, a kiterjedt vízi világot, s
a határvédelem teljessé tétele érdekében több
tucat kisebb palánkot és őrházat építettek.
A védelmi rendszer összességében 100-120,
kisebb-nagyobb vár láncolatából, valamint palánkok, őrtornyok sűrű szövetű hálójából állt.
A horvát, magyar és szlavón végek királyi
várkatonasága az 1570-es évekre elérte a 2022 000 főt, ebből a négy magyarországi főka-
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pitányságban mintegy 16 000 katona szolgált.
Az állomány több mint kétharmada magyar és
horvát, a többi helyőrségi szolgálatra ide vezényelt, német, cseh zsoldos volt.
A várkatonaság és az erődítmények védelmi
övezetének fenntartását az ausztriai tartományok hozzájárulásából és a német fejedelemségek tetemes pénzügyi segélyeiből lehetett
finanszírozni, mivel a zsold-, az élelem-, a
hadianyag-ellátás, a katonai igazgatás, az erődítési munkák mintegy 2 millió rajnai forintot
emésztettek fel.
A királyi országrészhez hasonlóan Erdély
is kialakította saját végvidékeit. Geopolitikai helyzetéből adódóan a Habsburg és oszmán betörések ellen gyakorlatilag körkörös
védelmet kellett kialakítania. A tiszántúli
részeket a Váradi Főkapitányság erősségei,
Várad, Zsáka, Bajom, Sarkad, Adorján,
Székelyhíd, Belényes várai, a Szamos völgyét Bethlen és Szamosújvár, a Maros mentét

Déva, Marosvécs, Radnót, a déli vidékeket
Karánsebes és Lugos erődítményei védték.
A fejedelemség északi, keleti és déli határait a
természet adta Kárpátok hegykoszorúja övezte,
így itt a hegyszorosok közelében fekvő várakat
kellett megerősíteni, mint Fogarast, Görgényt,
Vöröstorony várát és Szeben városát.
Az oszmán végvidék, vagyis a hódoltság
a Magyar Királyság déli és középső területeit foglalta magában. Kezdetben a budai
(1541), majd a temesvári (1552) vilajetből
állt, amelyek tulajdonképpen a keresztény
oldalon szervezett katonai és civil igazgatási
egységeknek feleltek meg. Buda és Temesvár
a hódoltsági területek több ezer fős őrséggel
rendelkező vilajet központjai voltak, az élükön álló pasák innen irányították az alájuk
rendelt erősségeket.
A budai és a temesvári vilajetek területén
mintegy 80-90 erődítményből álló védelmi
övezetet alakítottak ki. Buda mellett a Dunát

Győr vára (Iaverinum vulgo
Rab), 1594-ben,
a Civitates Orbis Terrarum
(A földkerekség városai) című
hatkötetes kiadványból
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Fogaras vára
napjainkban
(Fotó: Barczi Attila)

ellenőrző Esztergomban és a Bécs elleni felvonulást biztosító Székesfehérváron jelentős,
mintegy 2000 fős őrség állomásozott. A helyi
jelentőségű folyami és szárazföldi útvonalakat
őrző erődítményekben (Fülek, Hatvan, Jenő,
Lippa, Szigetvár) 5-600 katonát állomásoztattak. Ezt egészítette ki a kisebb erődítmények láncolata az 100-150 főnyi helyőrséggel
rendelkező palánkoktól az egy-két tucat katonával rendelkező őrhelyekig.
Az erődítmények állandó őrsége megközelítőleg 18 000 embert számlált, ehhez járult a
vilajetek mintegy 7000 főnyi szpáhija és fegyveres kíséretük. Így az irreguláris csapatteste-
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ket nem számítva körülbelül 25 000 főnyi katonaság állomásozott az újonnan meghódított
területeken.
A mohácsi csatavesztést követő fél évszázadban nemcsak a Magyar Királyság politikai
térképe rajzolódott át, hanem az országban
a keresztény világtól eltérő politikai berendezkedésű, kultúrájú és mentalitású hódítók
jelentek meg. Politikai zűrzavar, sorozatos,
elvtelen pálfordulások, egyéni önzés lett úrrá
az országban, amelyet történelmi tudatunk és
a szakirodalom zöme az oszmánok elleni harc
sikertelensége legfőbb okának tekint. Mindez
azonban hasonló helyzetben bármely feudális
Fülek vára
a XVII. században

társadalom kiútkeresésének kísérőjelensége lehetett volna. A „meghódolni vagy ellenállni”
alternatívája közti választás a török torkában,
az ellentmondásos hazai és külhoni politikai
környezetben nem volt egyszerű feladat.
Európában V. Károly birodalma volt az
egyetlen, amely katonai és gazdasági erejével
gátat vethetett az Oszmán Birodalom terjeszkedésének. Az I. Ferenc francia királlyal való
hatalmi vetélkedés és a reformáció terjedésével kibontakozó vallásháborúk megosztották
a Habsburgok haderejét. Ennek ellenére három fronton is hadakoztak az oszmánok ellen,
Madridból tekintve azonban a magyarországi
volt a legtávolabb, s itt már csak a tűzoltásra
maradt erő 1532-ben, amikor I. Szulejmán
újra Bécset fenyegette, és V. Károly személyesen szállt hadba öccse védelmében. Hatalmas
anyagi és szervezési erőfeszítéssel mintegy
80 000 fős jól felszerelt, harcedzett sereget sikerült csatasorba állítani. Ez a félelmetes haderő elriasztotta Szulejmán hadait, de a török
visszaszorítására nem vállalkoztak. Az oszmánokéval azonos létszámú haderő szervezését,
ellátását és irányítását Európa korabeli hadügyi, logisztikai, pénzügyi és politikai viszonyai sem tették lehetővé. A Buda visszaszerzéséért indított (1541, 1542) hadjáratokban
bebizonyosodott, hogy az V. Károlyénál jóval

kisebb, 30-40 000 főnyi seregeket sem tudnak
megfelelően ellátni és mozgatni. I. Ferdinánd
katonai és pénzügyi lehetőségei csak német-római császárként (1558) növekedtek meg, ám
ez csak az új végvárrendszer kiépítését tette
lehetővé.
Az újonnan kialakított „védelmi fal” újra a
kereszténység védőpajzsaként szolgált, ám ez a
védőpajzs sokszor egyedül Magyarország volt,
melynek lakosai felfegyverkezve, településeiket
megannyi erődítménnyé alakítva vetettek gátat
az oszmán hódítóknak. Ez a „védelmi fal” lehetőséget teremtett, hogy a hódoltság társadalma sosem szakadt el a királyságtól. A rendi
közigazgatás és joghatóság tovább élt, kettős
hatalom alakult ki a hódoltságban. A lakosság
is két urat szolgált, adóin egykori és új oszmán
földesura osztozott.
Mindennek következményeként az iszlám
nem tudott gyökeret veri a hódoltságban, s a
lakosság zöme megtartotta hitét és identitását.
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A „tizenöt éves” háború
(1593–1606)

A

d rinápolyi béke 1568. február 17-én
I. Miksa magyar király (német-római
császárként II. Miksa) és II. Szelim török szultán között létrejött egyezmény. Az egyezményben I. Miksa tudomásul vette az 1552–1566
közötti török hódításokat, valamint vállalta
évi 30 ezer magyar aranyforint adó fizetését
a szultánnak. A szerződés mindkét félnek
megtiltotta a további területszerző hadjáratokat, ezzel is kölcsönösen garantálva a kialakult határok fenntartását. Az
egyezményben vállalták, hogy egyikőjük
sem támadja meg Erdélyt, ugyanakkor
Erdély sem támadja meg sem a Habsburg Birodalmat, sem az Oszmán Birodalmat.
Eközben Európa nyugati felében jelentős hadügyi változások következtek
be, amelyek közül legfontosabb a kézi
lőfegyverek tömeges elterjedése, és az
ehhez igazodó új harcászati eljárások
általánossá válása volt. Az új fegyverek
és harceljárások gyorsan meghonosodtak
a magyarországi határvidéken is, így a
keresztény csapatok egyre eredményesebben szálltak szembe az ellenféllel. Az
Oszmán Birodalom Perzsiával folytatott
háborúi miatt (1556–1590) kevesebb
pénz és ellátmány jutott a török hódoltsági helyőrségekbe, így azok harci morálja
és fegyelme leromlott.
A perzsa háborút követően a helyi
török katonaság egy új háborútól remélte helyzetének jobbra fordulását. Telli
Hasszán boszniai beglerbég ezért 1591től szabályos határháborút kezdett a horvát végeken. Elfoglalta Bihács várát, ám
amikor Sziszek ostromával másodszor
is megpróbálkozott (1593), az Erdődy
Tamás horvát bán vezette felmentő sereg győzelmet aratott az oszmánok felett.

Megtorlásként az Oszmán Birodalom központi irányítószerve, a Porta hadat üzent a
bécsi királynak. Szinán pasa, az új nagyvezér váratlanul még szeptemberben megkezdte
hadjáratát. Az oszmán haderő egyik hadoszlopa elfoglalta Sziszeket, a fősereg Bécs felé vette az irányt, bevette Veszprémet (október 7.)
és Palotát (október 11.), de az oszmán hadiév
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végét jelző Kászim napjának (október 26.) közeledtével Tata ostromáról már le kellett mondania.
Szinán egész Magyarország meghódítását
és Bécs elfoglalását tűzte célul, így a háború
főhadszínterévé a Dunántúl északi része vált.
Az 1593 és 1605 között vezetett tizenhárom
hadjárat közül ugyanis kilenc célpontjává ez
a terület vált. Elővették a régi receptet, a befolyásos főurak meghódoltatásával próbálkoztak. Dobó Ferencet a „Kassai Vajdasággal”,
ecsedi Báthori Istvánt a „Cseh Királysággal”
kecsegtették, de az ajánlataik nem találtak
meghallgatásra.

Bécsben, az Udvari Haditanácsban viszont elővették Johann Rueber felső-magyarországi főkapitány még 1577-ben kidolgozott
haditervét, amelyben a török fősereg távozását követően téli hadműveletek megindítását
javasolta.
Szulejmán hadainak távozása után a királyi csapatok két fronton lendültek támadásba.
Ferdinand Hardegg győri főkapitány serege
Székesfehérvárt, míg Christoph Teuffenbach
felső-magyarországi főkapitány hadai a budai
vilajet legészakibb erősségét, Füleket vették
ostrom alá. A Székesfehérvár ellen intézet akció ugyan nem hozott sikert, de a budai pasa

Sziszek ostroma
1593-ban Ortelius
és Martin Meyer Ortelius
redivivus et continuatus
című könyvéből.
A metszet jelmagyarázatai
a következők: A) Sziszek
vára. B) Török tábor
és sáncok. C) D) E) G)
H) Keresztény hadak. F)
Auersperg ezredes Hasszán
basát megfutamítja. K)
A Kulpa. L) A Száva. M)
A janicsárok leshelye. N)
Régi város romjai
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A „győri hős”, gróf
Pálffy Miklós
(1552–1600) hadvezér
félvértje

felmentő seregére (november 3.) vereséget
mértek. Teuffenbach zömében magyar végváriakból és mezei katonákból álló serege viszont
nemcsak Füleket, hanem a Nógrád vármegyei
kisebb várakat is sorra bevette.
Kihasználva az oszmán fősereg távollétét,
1594 elején a keresztény erők tovább folytatták hadműveleteiket. A Dunántúl déli részén
Pálffy Miklós bányavidéki és Zrínyi György
dunántúli főkapitányok indítottak akciót,
visszavéve a Kanizsa előterében lévő török
várakat, Babócsát, Berzencét, Csurgót és
Segesdet.
Nógrád várának márciusban történt elfoglalása pedig újabb éket vert Buda védőgyűrűjébe. Buda kapuját, Esztergomot a Mátyás
Habsburg főherceg vezette 15 000 magyar és
20 000 császári katonából álló fősereg vette
célba. Az előző évtized hadjárataitól eltérően igen korán, már május elején körbezárták,
de a közel két hónapi óriási áldozatokkal járó
küzdelem sem volt elég a vár elfoglalására. Itt
kapott halálos sebet (május 19.) a magyar reneszánsz egyik legnagyobb költője, a végvári
életet megéneklő Balassi Bálint, aki az előző

évben is vitézül harcolt a nógrádi várak elfoglalásánál.
Szinán nagyvezér serege most menetből elfoglalta Tatát, és megkezdte a Bécs előtti utolsó komoly erősség, Győr ostromát. A jól kiépített erődítményt több mint 6 000 katona védte. Szinán a krimi tatárok beérkezése után egy
gyors akcióval felszámolta Mátyás főherceg Szigetközbe visszavonult hadait, és hermetikusan
körbezárta a várat. A folyamatos ágyútűz, aknaharc és a janicsárok rohamai három hét alatt
felőrölték az ellenfél erejét. Mivel Ferdinand
Hardegg felmentésre nem számíthatott, a
megfogyatkozott őrségével pedig nem tudta
tovább tartani a rommá lőtt várat, szeptember
29-én kapitulált.
Győr elvesztésével összeomlott a főkapitányság védelmi rendszere. Oszmán kézre került Pápa, és a balatoni végházak közül Csesznek, Tihany és Vázsony. Győr vilajet székhely lett, ugródeszka Bécs felé. A protestáns
Hardeggből bűnbakot csináltak, s a következő
évben „árulásért” elítélték és kivégezték.
Bécs végvár lett! Ez pánikot keltett, de felélesztette a keresztes háborúk szellemét Eu-

rópában. Több uralkodó, köztük Toszkána és
Ferrara hercege is csatlakozott a törökellenes
Szent Ligához, ám a megbillent erőviszonyok
kiegyenlítődéséhez végül is a három oszmán
vazallusállam, Erdély, Moldva és Havasalföld Sztambullal való szembe fordulása járult
hozzá.
Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem (1588–
1602), miután bebörtönöztette és kivégeztette a
Habsburg szövetséget ellenző „törökös” főurakat, elhárította az akadályt a Szent Ligához történő csatlakozás elől. Jóllehet a formális szerződést csak később írták alá II. Rudolf németrómai császárral és magyar királlyal, Erdély,
Moldva és Havasalföld már 1594 őszén új
frontot nyitott az oszmánok hátában. A következő évben a Borbély György irányította egységek Lippával és Jenővel együtt tizenhárom
várat és palánkot foglaltak el Erdély délnyugati végein. Vitéz Mihály havasalföldi vajda
2 000 székely katona támogatásával már 1594
őszén az Al-Duna mentén Vidintől Brăiláig
megszállta a török erősségeket.

Erdély, Havasalföld és Moldva bekapcsolódása a küzdelembe erői megosztására kényszeríttette az oszmán hadvezetést. 1595 nyarán
Szinán nagyvezír Bécs helyett Havasalföldre
vonult, hogy visszafoglalja az Isztambul éléskamrájának számító vidéket. Sikere kérészéletűnek bizonyult, mert amikor csapataival téli
szállásra vonult, a sarkában lévő erdélyi–havasalföldi hadak újra elfoglalták az általa birtokba vett erősségeket. Tetézte gondjait, hogy
seregének utóvédjére a Dunán való átkelés
közben Gyurgyevónál Bocskai István és Vitéz
Mihály havasalföldi vajda csapatai vereséget
mértek.
Erdély katonaságának magvát a végvárak
és a fejedelem zsoldos katonasága, mintegy
5-6 000 fő alkotta, akik közül sokan Báthori
István lengyel királysága idején szereztek harci
tapasztalatokat Lengyelországban. A legnagyobb létszámú fegyveres erőt a székelység állította ki. Privilégiumaik visszaadását követően
a székelyek 1595 őszén mintegy 23 000 vitézt
küldtek Báthori Zsigmond táborába. Az er-
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A „győri hős”, gróf
Pálffy Miklós
(1552–1600) hadvezér
félvértje
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A sárvári Nádasdy-kastély
teknőboltozatára festett, Kanizsa
ostromának hadieseményeit
megörökítő, Hans Rudolf Miller
által készített sorozat egyik
freskója (Fotó: Gyulai Bence)

délyi haderő fő fegyvernemét a magyarországi katonasághoz hasonlóan a könnyűlovasság
alkotta, de növekvő szerepe volt a nagyrészt
hajdúkból és székelyekből álló könnyűgyalogságnak. A királyi csapatokhoz képest kevesebb
és korszerűtlenebb tűzfegyverrel rendelkeztek.
Ezt a hiányt pótlandó, 1596-ban a császári segélyhaddal együtt több ezer modern lőfegyvert
szállítottak az Erdélyi Fejedelemségbe.
A török főerők távollétét kihasználva a
Szent Liga csapatai ezúttal eredményesen
ostromolták Esztergomot. A vár kapitulációja
után még elfoglalták Visegrádot, de Buda ostromára a kivérzett és betegségtől tizedelt sereg
már nem volt képes.
Jóllehet Győr továbbra is oszmán kézen volt,
de a Szent Liga a háború harmadik évében jelentős eredményeket könyvelhetett el. Erdély,
Moldva és Havasalföld csatlakozása politikai
és stratégiai siker. Esztergom és Visegrád elfoglalása pedig komoly harcászati eredmény,
mert az nemcsak Buda visszavételére teremtett
lehetőséget, hanem Győrt is elszigetelte.
Az előző év katonai kudarcait követően
1596-ban maga a szultán, III. Mehmed állt
seregei élére, hogy az Erdélyben és a román
fejedelemségekben megingott oszmán befo-
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lyást helyreállítsa. Az oszmán hadvezetés,
hogy az elpártolt vazallus fejedelemségeket
elszigetelje Habsburg szövetségesétől, mint
1552-ben, újra Eger elfoglalására indult.
A Miksa főherceg vezette 30 000 főt számláló
keresztény fősereg bevette Vácot és Hatvant,
de a több mint kétszeres túlerőben lévő szultáni haddal kerülték az összecsapást.
Nyáry Pálnak a félig kész védművekkel és
mindössze 7 ágyúval nem sok esélye volt, de
Egert így is három hétig sikerült tartania. Az
erőviszonyok Teuffenbach felső-magyarországi
főkapitány és Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem csapatainak csatlakozásával egyenlítődtek
ki. Ezt követően az 55-60 000 főre növekedett
szövetséges sereg Eger visszavételére indult.
Az összecsapásra Mezőkeresztesnél került
sor, ahol 1526 óta első alkalommal állott egymással szemben a keresztény és a török fősereg. Tűzerejének köszönhetően a keresztény
sereg fölénybe került a harcmezőn. Előbb vereséget mértek Ibrahim nagyvezír hadtestére,
majd a császári és magyar gyalogság áttörte
a török arcvonal centrumát és betört a szultáni táborba. Ekkor bekövetkezett az, amitől
a keresztény hadvezetés tartott: a katonaság
harcrendje felbomlott, s a törökök üldözése he-
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lyett fosztogatni kezdtek az elfoglalt táborban.
A keresztény harcrend szétzilálódását látva a
visszavonulóban lévő török csapatok megfordultak és ellentámadásukkal vereséget mértek
az ellenségre.
Az 1597. esztendő hadieseményeit Pálffy
Miklós Tata elleni sikeres akciója vezette be,
amikor egy éjszakai rajtaütés során egy új hadieszközt, a petárdát felhasználva a vár kapuját berobbantva elfoglalták az erődítményt.
A fősereg hadműveleteit Pápa bevétele nyitotta meg, de Győrt Szaturdzsi Mehmed szerdár
(másodvezér) serege felmentette az ostrom
alól, sőt Tatát is sikerült visszafoglalnia.
1598 tavaszán Pálffy Miklós és Adolf
Schwarzenberg a Tatánál már bevált „petárdás” rajtaütéssel elfoglalták Győrt, ezt követően birtokba vették Tata, Gesztes, Palota,
Veszprém és Vázsony várait. A tavaszi sikersorozat lehetőséget teremtett Buda visszavívására is, de az erősséget védő 6 000 törökkel
szemben a 32 000 főt számláló sereg nem tudott eredményt elérni.
A Dunántúl északi részén elért keresztény
sikereket az tette lehetővé, hogy a Porta Erdély

visszaszerzésére koncentrálta erőit. Báthori
Zsigmond lemondását követően az erdélyi
rendek újfent I. Rudolf magyar királyra esküdtek fel. Szaturdzsi Mehmed vezetésével ekkor
50 000 emberből álló had jelent meg Erdély
nyugati vidékein. Visszafoglalták az 1595-ben
elvesztett Arad, Csanád és Nagylak palánkjait, de Várad sikeresen ellenállt az egy hónapos
ostromnak.
A Báthori Zsigmond többszöri lemondása
és visszatérése nyomán kibontakozó politikai
zűrzavar és háborúskodás következtében a
Szent Liga keleti szárnya szétesett, így Erdély Moldvával és Havasalfölddel együtt már
nem tudott aktív katonai szerepet játszani a
török elleni háborúban. Az erdélyi belháború (1598–1602) azonban nemcsak a három
fejedelemség fegyveres erejét kapcsolta ki
a küzdelemből, hanem császári és magyar
erőket is elvont a főhadszíntérről. Mivel az
elhúzódó háború mindkét felet kimerítette, 1599-ben béketárgyalásokra került sor.
A kialakult status quot azonban egyik fél sem
tartotta elfogadhatónak, így az alkudozások
megszakadtak.

Kanizsa visszafoglalása
a töröktől, 1601-ben Ortelius
és Martin Meyer Ortelius
redivivus et continuatus című
könyvéből. Jelmagyarázata:
A) A vár. B) A régi vár.
C) Kerek bástya. D) Lőportorony. E) Lóúsztató. F) Viziárok. G) H) Hidak. I) Mocsár.
K) Külváros, amely leégett.
L) Pápai csapatok.
M) Delphino Flaminius.
N) Ferdinánd főherceg.
O) Medici János. P) Madrutz
Gandentius ezredes. Q) Mantua
hercege, spanyol hadi néppel.
R) Sánc, melyet a törökök
elhagytak. S) Német lovasság.
T) Magyar lovasság.
V) De Monte Ferencz. W) Híd
őrizetére szolgáló sánc. X) Graz
felé vezető út. Y) Sziget felé
vezető út. Z) Székesfehérvár
felé vezető út
♀ A Mura
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felé vezető út
♀ A Mura
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Jobbra forduló profil portré
Báthori Zsigmond erdélyi
fejedelemről (1572–1613),
ovális keretben.
Sapkáján széles prémszegély
látható

Báthori Zsigmond
(1572–1613) erdélyi fejedelem
buzogánya

A századforduló hadieseményei a keresztény szövetségesek számára azonban kedvezőtlen fordulatot vettek. Először Pápa fizetetlen vallon zsoldosai lázadtak fel, majd Ibrahim nagyvezér a Stájerországot védelmező
Kanizsát fogta ostrom alá. Georg Paradeiser
alig 1000 katonájával az élelem és lőszerhiány
ellenére bő másfél hónapig tartotta a várat, de
a felmentő sereg akcióinak sorozatos kudarcai után feladta az erősséget. Cselekedetéért
Hardegghez hasonlóan ő is halállal lakolt.
A keresztény szövetségesek válaszcsapása
azonban nem késett. 1601-ben egyszerre három irányban indítottak támadást. Erdélyben
Giorgo Basta csapatai értek el sikereket, Philip
Mercoeur herceg hadai Székesfehérvárt foglalták vissza. Ferdinánd főherceg serege azonban

nem boldogult Kanizsa ostromával, így az új
vilajetszékhely oszmán kézen maradt.
1602 és 1604 között a császári-királyi csapatok már nem tudtak jelentős sikereket elérni.
A magyarországi hadszíntéren fokozatosan defenzívába szorultak, és Erdély megtartása sem
sikerült. Báthori Zsigmond és Vitéz Mihály vajda hatalmi vetélkedését követően Giorgo Basta
katonai kormányzást vezetett be az országban.
A Szent Liga csapatai még kétszer próbálkoztak Buda bevételével (1602, 1603), de
csak Pestet tudták birtokba venni. Az előző
esztendőkben megszerzett pozícióikat a keresztény erők nem tudták megtartani. Székesfehérvárt 1602-ben, Pestet, Hatvant és Vácot
1604-ben, Esztergomot 1605-ben foglalták
vissza a törökök.

Buda és Pest ostroma 1602-ben Ortelius és Martin Meyer
Ortelius redivivus et continuatus című könyvéből. Jelmagyarázat:
A) Pest. B) A várkastély.
C) A felső város D) A hátsó külváros.
E) A vízi- vagy zsidó-város.
F) Az alsó külváros
G) A felső külváros H) Vámház.
I) Meleg fürdők.
K) Gellért-hegy. L) Hajóhíd.
M) A keresztények tábora
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Háború a háborúban:
Bocskai István Habsburg-ellenes felkelése

A

z utókor által „hosszúnak” vagy „tizenöt évesnek” nevezett háború méretében
és időtartamában is különbözött az addigiaktól. Már nem egy-egy nagyobb hadjárat söpört
végig az ország viszonylag szűk területén (1520
és 1566 között a Szulejmán szultán vezette fősereg hatszor, a másodvezér egyszer indított
hadjáratot), hanem másfél évtizeden keresztül
több tízezer főnyi fegyveres erő folyamatosan
harcolt mindkét oldalon. A hadműveletek egyszerre több irányban folytak, ráadásul a keresztény és oszmán haderő jelentős része télen
is Magyarországon kvártélyozott.
Nem maradt olyan szeglete az országnak,
amelyet megkímélt volna a háború, s nem volt

Bocskai István ábrázolása bihari főispánként.
Baltasar Caÿmox metszete

olyan csoportja a társadalomnak, amelyet ne
sújtottak volna az egyre elviselhetetlenebb haditerhek. Ráadásul az üres kincstár feltöltésére
vagyonos főnemesek ellen indítottak felségsértési pereket, az ellenreformációs törekvéseknek
pedig egyre több helyen fegyverrel kívántak
nyomatékot adni. A politikai és társadalmi
válság legsúlyosabban az ország keleti részeiben, elsősorban a Tiszántúlon és Felső-Magyarországon éreztette hatását.
A felső-magyarországi nemesség és a katonaság, elsősorban a hajdúk elégedetlenségének
élére Bocskai István, Báthori Zsigmond egykori Habsburg-párti tanácsosa, volt váradi főkapitány állt. A felkelés akkor robbant ki, ami-

Hajdútiszt- (balra)
és hajdúábrázolás Caspar
Luyken (1672–1708)
holland művész metszete
után
(F. Stefan, 1829)
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Allegorikus
keresztény-török
összecsapás, 1684

kor a Bocskaival szövetkezett hajdúkatonaság
1604-ben Álmosdnál megtámadta az ellenük
felvonuló császári hadoszlopot. Bocskai hajdúi
egy bő hónap alatt hatalmukba kerítették Felső-Magyarország legnagyobb részét, csatlakozásra bírva az itt állomásozó végvári és mezei
katonaság zömét. Történt ez annak ellenére,
hogy előbb Osgyánnál, majd Edelénynél is
vereséget szenvedtek a túlerőben lévő császári-királyi seregektől. A javarészt hajdúkból és
végvári egységekből álló csapatok portyázásaikkal 1605 tavaszára felőrölték a császári-királyi katonaság ellenállását. Basta s egyre fogyatkozó csapatai 1604/1605 telén Eperjes és
környékére szorultak, anyagi eszközök hiányában pedig a Habsburg hadvezetés nem tudott
számottevő katonaságot kiállítani. A felkelők,
akik kezdettől fogva élvezték török erők támogatását, óriási létszámfölényben voltak.
Szatmár várának elfoglalása után (1605 január) a Gyulaffy László vezette hajdúcsapatok
betörtek Erdélybe. A székelyek támogatásával
(akiknek szabadságjogait Bocskai még februárban visszaállította) elfoglalták a fejedelemség legnagyobb részét. 1606 tavaszán Bocskai
hajdúi elözönlötték Alsó-Magyarországot, a
Némethy Gergely vezette csapatok pedig birtokba vették a Dunántúl legnagyobb részét, de
a császári-királyi erőknek végül sikerült kiszo-
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rítaniuk a felkelőket a Dunántúlról.
Nagyobb hadműveletek ezt követően már nem
folytak, mivel a harcoló felek mindegyike a háború
lezárásában volt érdekelt.
A Habsburg és az Oszmán Birodalom kimerült
a háborúban. Bocskai
60 000 főre duzzadt seregét nem tudta fenntartani,
a kényszerű oszmán szövetség árnyoldalai, mint
például Esztergom török
bevétele, az együttműködés határait jelezték számára. Bár Bocskai az év
elején még maga szorgalmazta a Portán, hogy
az erdélyi fejedelmi címe mellett a magyarországi fejedelemségét is elismerjék koronával
(az erdélyi fejedelemi jelvény csak jogar és
zászló), ám ennek átadásakor már csak mint
ajándékot fogadta el azt.
Bocskainak a rendi jogok és a protestáns
hit védelmében indított felkelését a bécsi béke
(1606. június 23.) zárta le. Elismerték a protestánsok szabad vallásgyakorlatát. A nádori
tisztség újbóli betöltésével és az országgyűlés
összehívásával megteremtődtek a feltételei a király és a rendek közötti új hatalommegosztásnak. Erdély különállásának tudomásul vételét,
Bocskai fejedelemségének elismerésén túl az is
jelezte, hogy halálával a tartomány nem szállt
vissza a királyra.
A két nagyhatalom közötti háborúnak erdélyi közvetítéssel a status quo alapján megkötött
zsitvatoroki béke (1606. november 11.) vetett
véget. A háborút az oszmánok zárták pozitív
mérleggel. Eger és Kanizsa elfoglalása révén két
újabb vilajettel növelték magyarországi hódításaikat, s megőrizték Erdély feletti befolyásukat.
A Habsburgok némi veszteség árán megvédték
az általuk uralt magyarországi részeket, de Erdélyt nem sikerült megtartani, sőt annak állami
különállását kénytelenek voltak elismerni, oszmán vazallusi létét pedig tudomásul venni.
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A keresztény csapatok fegyelmi, logisztikai
és pénzügyi hiányosságaik miatt a háborúban
nem tudták kamatoztatni a tűzfegyverek elterjedése révén jelentkező technikai és harcászati
előnyüket. A császári-királyi csapatok rendi
alapokon nyugvó hadkiegészítési, logisztikai
és pénzügyi rendszere pedig továbbra sem volt
versenyképes az autokratikus oszmán államhatalom által működtetett kiváló hatékonyságú
ellátási és utánpótlási szervezettel szemben.
Bocskai mozgalmát, majd a bécsi béke
végrehajtásával elégedetlen hajdúkatonák felkelését (1607/1608) a magyar rendek igen
ügyesen használták fel kiváltságaik, a királyság
rendi intézményeinek megerősítésére, valamint
a vallásszabadság megvédésére.
A hadügyek irányítása továbbra is az Udvari Haditanács kezében maradt, de a végvidéki főkapitányságok élére, a Bécs védelmét
szolgáló győri főkapitányságot kivéve, magyar
főnemesek kerültek. Csaknem fél évszázad
múltán újra magyarok töltötték be a király után
a legnagyobb főméltóságot, a nádorit. Ennek
viselői a következő évtizedekben jelentős szerepet játszottak a török és erdélyi konfliktusok
megoldásában és a rendi haderő irányításában. Az ország lakosai szemében az elnyomást
megtestesítő, általában csak németnek tekintett
zsoldos katonaságot néhány stratégiai fontosságú erődítmény (Komárom, Érsekújvár,
Léva, Fülek) kivételével fokozatosan kivonták
az országból.

Mindezek eredményeként az 1660-as évekig egy olyan dualisztikus hatalomgyakorlást
sikerült megvalósítani, amely az előző évtizedekhez képest a rendeknek jóval nagyobb beleszólást biztosított a Magyar Királyság kormányzásába és a hadügyek helyi irányításába.
A két nagyhatalom közti békét a két fél másmás irányú katonai lekötöttsége tette lehetővé.
Az oszmánok 1603-tól előbb több mint három
évtizeden át a perzsákkal hadakoztak a birodalom keleti végein, majd 1645-től a Velencei
Köztársasággal Kréta szigetéért. A Habsburgoknak viszont a dinasztia belső válságával,
később pedig az osztrák tartományokban és a
felekezetileg megosztott Német-római Birodalomban kialakuló politikai krízissel kellett megküzdeniük. 1618-ban a Cseh Királyságban a
rendi ellenállás fegyveres felkelésébe torkollott,
amely hamarosan a Protestáns Unióra és Katolikus Ligára szakadt Német-római Birodalomban egy harminc évig tartó vallásháborút
indított el.
A Habsburg Birodalom belső válsága,
majd a harmincéves háború miatt az uralkodó
az oszmánok elleni védelemben, sőt a nyugati
harctereken is kénytelen volt az eddiginél jobban támaszkodni a magyar rendek fegyveres és
anyagi erejére. Ennek első lépéseként 1608 tavaszán a II. Rudolf császár és király, valamint
Mátyás főherceg közötti testvérviszályban a
magyar csapatok a főherceget támogatták, akit
1608 őszén magyar királlyá koronáztak.

Hajdú hadnagyi
standard zászló
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Hajdú hadnagyi
standard zászló
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Habsburg-ellenes háborúi

A

Az Erdélyi Fejedelemség
hadseregének
szárnyjelzője

z oszmánokkal kötött béke ellenére a
XVII. század első felében az Erdélyi
Fejedelemség nemcsak belső, hanem komoly
külpolitikai konfliktusforrást is jelentett. Noha
Erdély kérdésében a Habsburg-dinasztia nem
kívánt ujjat húzni a Portával, de mindent megtett azért, hogy trónjára hozzá lojális uralkodó
kerüljön. A fejedelemség különállását ellenző
magyarországi rendekkel karöltve a Habsburg
uralkodó, az aktuális fejedelmek ellenzékének
és a menetrendszerűen színre lépő trónkövetelőknek támogatásával, sorozatosan beavatkozott Erdély politikai életébe.
Az erdélyi fejedelmek Habsburg-ellenes akciói viszont általában helyesléssel találkoztak
Isztambulban, de zsarolással, szóbeli vagy katonai fenyegetéssel minden olyan törekvésüket
megakadályozták, amely a két országrész egyesítését, vagy a fejedelemség hatalmának nem

kívánt mérvű gyarapodását célozták. Báthori
Gábor (1608–1613) és II. Rákóczi György
(1648–1660) elbukott ebben a politikai küzdelemben, Bethlen Gábornak (1613–1629)
és I. Rákóczi Györgynek (1630–1648) azonban sikerült megszilárdítania hatalmát a törökkel szemben is. Bethlen Gábor a lippai vár
átadásával (1616) volt kénytelen megfizetni a
támogatás árát. I. Rákóczi György a szultáni udvarban uralkodó zűrzavaros viszonyok
miatt egy ideig sikeresen ellen tudott állni a
török követeléseinek, akik tudomásul vették
a fejedelem lengyelek elleni hadjáratát (1633),
de az 1644/1645-ös Habsburg-ellenes hadjáratához már nem kapott fegyveres és politikai
támogatást a törököktől.
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem Habsburg-ellenes hadjárataira a harmincéves háború teremtett kedvező feltételt. 1619 őszén,
a szultáni engedély birtokában
mintegy 20 000 katonával indult
a Habsburg-uralom ellen felkelt
cseh–morva protestánsok megsegítésére. A csekély ellenállást
legyőzve elfoglalta Felső- és Alsó-Magyarországot, valamint a
Dunántúl nagy részét, és Pozsony
környékén egyesült a cseh–morva
szövetségesekkel. Noha a császári
hadvezetés Bécs elfoglalásától tartott, de a 32 000 főt számláló, fele
részben könnyűlovasokból álló
szövetséges sereg alkalmatlan volt
a várostromra.
Egy rövid fegyverszünetet követően 1620. szeptember végén az
erdélyi sereg újra felvonult a királyi Magyarország nyugati szélein.
Ostrom alá vette Hainburgot és a
hozzá csatlakozott főúri és végvári
katonasággal elfoglalta a Dunánúlt.
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Hamarosan fordult a hadiszerencse, mert a
Katolikus Liga csapatai a Prága melletti Fehérhegynél megsemmisítő győzelmet arattak
(1620. november 8.) a protestáns cseh–morva rendi sereg felett. Bethlen a Habsburgok
által szorongatott szövetségeseit már nem
tudta, de nem is akarta hathatósan támogatni. Az oszmánok ugyanis nyíltan tudomására
hozták, hogy Erdély és a királyi országrészek
nem egyesülhetnek az ő uralkodói jogara alatt.
Szövetségeseinek veresége következtében csökkent a királyi országrészben való támogatottsága is, így a következő év katonai akcióival,
mint például Pozsony megostromlásával, már
csak hadjáratainak eredményeit igyekezett biztosítani.
Bethlen Gábor és II. Ferdinánd (1618-tól
magyar király, 1619-tól német-római császár)
1621. december 31-én Nikolsburgban írták
alá a békét. Ebben Bethlen lemondott a kirá-

lyi címről, visszaadta a Szent Koronát. Ennek
fejében élete végéig megkapta az Erdélyhez
legközelebb eső hét vármegyét. Az egyezmény
külön intézkedett arról, hogy a katonák kölcsönösen szolgálatot vállalhatnak egymás hadseregében.
Bethlen utolsó hadjárata során 1626-ban a
Hágai Szövetség protestáns államaival (Anglia, Dánia, Hollandia, Brandenburg) lépett
szövetségre. Közel 20 000 fős erdélyi és felső-magyarországi katonaságból álló serege éppen csak behatolt a király által uralt területre,
amikor szembe találta magát a kor leghíresebb
hadvezére, Albrecht Wallenstein zsoldosaival
és Esterházy Miklós nádor királyi katonaságával. Noha Murtéza budai pasa 10 000 fős
könnyűlovas serege már csatlakozott hozzá, de
a fejedelem tisztában volt vele, hogy a protestáns segélyhad hiányzó gyalogsága nélkül esélye sincs a győzelemre, ezért kitért a harc elől.

A lakompai csata emlékére,
Esterházy Miklós által
adományozott zászló.
A csata előzménye
az volt, hogy a Bethlen
Gábor vezette, a királyi
Magyarország elleni felkelés
során Esterházy Miklós
a császár oldalára állt
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Bethlen Gábor erdélyi fejedelem*

Bethlen Gábor krisztusi korban, 33 évesen,
1613-ban lett Erdély fejedelme. Benne tiszteljük az első modern magyar uralkodót, aki jó
ösztönnel és nem csekély sikerrel kereste és
részben meg is találta a kiutat a rendi feudális állam korlátokká vált keretei közül egy
korszerű politikai rendszer kiépítése felé.
Nevéhez fűződik az önálló és központosított
fejedelmi hatalom létrehozása, a termelés
fejlesztésére, a kincstári jövedelmek összpontosított gyarapítására s kereskedelem
támogatására épülő új gazdaságpolitika bevezetése, mindazok a győzelmes hadjáratok
és kényszerű békekötések, amelyek meg-

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem arcképe,
1620-ból. Lucas Kilian (1579–1637)
augsburgi rézmetsző metszete

őrizték, megszilárdították Erdélyt. Művelődéspolitikája és tudománypártolása, valamint vallási toleranciája tekintélyt szerzett a
fejedelemségnek.
A vesztes csaták után többször is török
földre menekült. Fő célja: a vallás szabadságának megőrzése, a Habsburg és Török
Birodalom közé ékelődött Erdély megerősödésének és fennmaradásának biztosítása. Ezért kapcsolódott be három ízben is az
Európában folyó harmincéves háborúba.
Felismerte, hogy Erdélyből kiindulva kell
Magyarország politikai egységét helyreállítani és erre a harmincéves háború kínálta

Szabad hajdúk győzelme
a törökök felett Tolnánál,
1599. június 22-én. Johann
Sibmacher nürnbergi festő
és rézkarcoló metszete
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az alkalmat. Élete legfőbb szándéka Magyarország újraegyesítése volt.
Bethlen Gábor hitéhez és egyházához
ragaszkodó, buzgó re-formátus volt. A más
felekezethez tartozókat becsülte és segítette. Támogatta a katolikus Káldi György
bibliafordítását is. Gyulafehérvári udvartartása – különösen Bethlen Brandenburgi
Katalinnal kötött házassága után – fényűző,
messze földön híres fejedelmi udvar lett.
E házasság révén lett II. Gusztáv Adolf svéd
királynak sógora, akinek Mária Eleonóra
volt a felesége.
Bethlen annak ellenére, hogy háborús
időkben a fejedelemség bevételeinek kétharmadát fordította a hadsereg építésére, növelni tudta gazdasági és politikai hatalmát, iskolákat építtetett, diákokat küldött a nyugati
egyetemekre, híres mesterembereket hívott
be, és támogatta a magyar nyelv térnyeré-

sét. Erre akkoriban igen nagy szükség volt,
mivel – ahogy Kós Károly írja Erdély című
művében – a három részre szakított ország
egységesülése helyébe ekkoriban a nemzeti
nyelv egysége lépett.
Bethlen Gábor korának egyik legkiemelkedőbb politikusa, a magyar politikai géniusz megtestesítője, a jó magyar vezetők
máig ható példaképe volt.
Olyan kortársak között uralkodott, mint a
Stuart ház első királya, Jakab (1603–1625), a
Romanov dinasztia alapítója, I. Mihály cár
(1613–1645), Svédországban a nagy hadvezér, II. Gusztáv Adolf (1611–1632), Dániában
a több mint fél évszázadon át uralkodó
IV. Keresztély (1588–1648), Franciaországban XIII. Lajos (1610–1643), Spanyolországban IV. Fülöp (1621–1665) és a Habsburg-házban – II. Mátyás halála után – 1619-től 1637-ig
II. Ferdinánd.

Bethlen Gábor fejedelmi
zászlajának előlapja
(rekonstrukció)
Bethlen Gábor hímzett mentéje

Az Erdélyi Fejedelemségben a hivatalos nyelv
is a magyar lett. Ezért Bethlen 1620-ban
Gyulafehérváron magyar tannyelvű protestáns
főiskolát alapított, a tehetséges, de javakban
szűkölködő ifjaknak ösztöndíjat adott, tudósokat istápolt, s a fejedelmi székhelyet fölújíttatta, csinosíttatta. Mindemellett Bethlen Gábor
érzékenyen figyelt a négy bevett vallás, illetve a
három nemzet: a székelyek, a szászok és a magyar nemesek hatalmi egyensúlyára, valamint
a hajdúk, az ortodox oláhok, sőt a zsidók, az
idemenekült anabaptisták sajátos hagyományaira, kiváltságaira és közösségi fejlődésére
is. Követelt tőlük katonát, adót, szolgálatot,
hűséget, de adott nekik létbiztonságot, lelkiismereti és vallásszabadságot, földet s védelmet
identitásuk, vagyonuk megőrzéséhez.
Politikai éleslátásának köszönhetően jelentős uralkodói kapcsolatokat ápolt, köztük
Gusztáv Adolf svéd király barátságát és majdani rokonságát.

Iktári Bethlen Gábor neve jól ismert minden
magyar előtt, hiszen Erdély legnagyobb fejedelmét tiszteljük benne: a széles látókörű politikust, a kultúra művelt pártfogóját, az igazságos államférfit. A reformátusok hitük hőseként
is számon tartják, aki példamutató türelmével
más felekezetek tiszteletét is kivívta. Azt már
kevesebben tudják, hogy ezt a kiváló jellemet
milyen kalandos, megpróbáltatásokkal teli élet
formálta olyanná, ahogyan bennünk él.
A harcos léttel járó állandó életveszélyt akár
családi örökségnek is tekinthetjük. A Bethlen
család őseit a XIII. század közepéig lehet vis�szavezetni és szinte mindegyikük katonaként
szolgálta királyát és hazáját. Nem volt ez másképp a fejedelem Gábor nevű nagyapjával
sem, aki még Mohács mezején is küzdött, és
apja Bethlen Farkas is számtalanszor mérte
össze kardját az oszmán hódítókkal. A vitéz
apa magyarországi birtokai török kézre kerültek ugyan, de a török ellen küzdő bátorságát
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az alkalmat. Élete legfőbb szándéka Magyarország újraegyesítése volt.
Bethlen Gábor hitéhez és egyházához
ragaszkodó, buzgó re-formátus volt. A más
felekezethez tartozókat becsülte és segítette. Támogatta a katolikus Káldi György
bibliafordítását is. Gyulafehérvári udvartartása – különösen Bethlen Brandenburgi
Katalinnal kötött házassága után – fényűző,
messze földön híres fejedelmi udvar lett.
E házasság révén lett II. Gusztáv Adolf svéd
királynak sógora, akinek Mária Eleonóra
volt a felesége.
Bethlen annak ellenére, hogy háborús
időkben a fejedelemség bevételeinek kétharmadát fordította a hadsereg építésére, növelni tudta gazdasági és politikai hatalmát, iskolákat építtetett, diákokat küldött a nyugati
egyetemekre, híres mesterembereket hívott
be, és támogatta a magyar nyelv térnyeré-

sét. Erre akkoriban igen nagy szükség volt,
mivel – ahogy Kós Károly írja Erdély című
művében – a három részre szakított ország
egységesülése helyébe ekkoriban a nemzeti
nyelv egysége lépett.
Bethlen Gábor korának egyik legkiemelkedőbb politikusa, a magyar politikai géniusz megtestesítője, a jó magyar vezetők
máig ható példaképe volt.
Olyan kortársak között uralkodott, mint a
Stuart ház első királya, Jakab (1603–1625), a
Romanov dinasztia alapítója, I. Mihály cár
(1613–1645), Svédországban a nagy hadvezér, II. Gusztáv Adolf (1611–1632), Dániában
a több mint fél évszázadon át uralkodó
IV. Keresztély (1588–1648), Franciaországban XIII. Lajos (1610–1643), Spanyolországban IV. Fülöp (1621–1665) és a Habsburg-házban – II. Mátyás halála után – 1619-től 1637-ig
II. Ferdinánd.

Bethlen Gábor fejedelmi
zászlajának előlapja
(rekonstrukció)
Bethlen Gábor hímzett mentéje

Az Erdélyi Fejedelemségben a hivatalos nyelv
is a magyar lett. Ezért Bethlen 1620-ban
Gyulafehérváron magyar tannyelvű protestáns
főiskolát alapított, a tehetséges, de javakban
szűkölködő ifjaknak ösztöndíjat adott, tudósokat istápolt, s a fejedelmi székhelyet fölújíttatta, csinosíttatta. Mindemellett Bethlen Gábor
érzékenyen figyelt a négy bevett vallás, illetve a
három nemzet: a székelyek, a szászok és a magyar nemesek hatalmi egyensúlyára, valamint
a hajdúk, az ortodox oláhok, sőt a zsidók, az
idemenekült anabaptisták sajátos hagyományaira, kiváltságaira és közösségi fejlődésére
is. Követelt tőlük katonát, adót, szolgálatot,
hűséget, de adott nekik létbiztonságot, lelkiismereti és vallásszabadságot, földet s védelmet
identitásuk, vagyonuk megőrzéséhez.
Politikai éleslátásának köszönhetően jelentős uralkodói kapcsolatokat ápolt, köztük
Gusztáv Adolf svéd király barátságát és majdani rokonságát.

Iktári Bethlen Gábor neve jól ismert minden
magyar előtt, hiszen Erdély legnagyobb fejedelmét tiszteljük benne: a széles látókörű politikust, a kultúra művelt pártfogóját, az igazságos államférfit. A reformátusok hitük hőseként
is számon tartják, aki példamutató türelmével
más felekezetek tiszteletét is kivívta. Azt már
kevesebben tudják, hogy ezt a kiváló jellemet
milyen kalandos, megpróbáltatásokkal teli élet
formálta olyanná, ahogyan bennünk él.
A harcos léttel járó állandó életveszélyt akár
családi örökségnek is tekinthetjük. A Bethlen
család őseit a XIII. század közepéig lehet vis�szavezetni és szinte mindegyikük katonaként
szolgálta királyát és hazáját. Nem volt ez másképp a fejedelem Gábor nevű nagyapjával
sem, aki még Mohács mezején is küzdött, és
apja Bethlen Farkas is számtalanszor mérte
össze kardját az oszmán hódítókkal. A vitéz
apa magyarországi birtokai török kézre kerültek ugyan, de a török ellen küzdő bátorságát
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Báthori István (1533–1586) erdélyi fejedelem
és lengyel király nagyra értékelte, így a határ
menti marosillyei uradalmat kapta új otthonául. Bethlen Farkas felesége, Lázár Druzsina
előkelő székely családból származott, az ő
rokonsága is a kardforgató, bátor férfiakról
híresült el. E két nemes házasságából szülelett
a későbbi fejedelem, Gábor és 1582-ben annak
öccse, István. A két Bethlen fiú életének első
évtizedét a végnek számító Marosillyén élte
meg, katonák között nőttek fel, így beleszülettek a harcba, eszményük a vitézség volt, melyet
apjuk testesített meg. 1590-ben 60 éves korában Bethlen Farkas átköltözött a másvilágra,
és az állhatatlan Báthori Zsigmond (1572–
1613) fejedelem elvette a két fiútól az uradalmat, így azok anyjukkal együtt Szárhegyre,
Lázár András székely királybíróhoz költöztek.
Befogadó nagybátyjuk református hiten lévő,
örökösen hadakozó, igen vitéz ember volt –
maga is a harcmezőn tért meg őseihez 1597ben –, de a fiúk tanítására a fegyverforgatáson kívül nem sok gondot fordíttatott. Miután
Lázár Druzsina is hamarosan elhalálozott, az
ifjú Gábor nem kért tovább a rokoni kegyelemkenyérből és maga vette kezébe sorsát. Kérésére rokona, Bocskai István (1557–1606)
ajánlására, öccsével együtt Báthori Zsigmond
udvarába került apródnak, ahol hamar kitárult a világ az ifjak számára. Rendkívül fontos
időszak volt ez, hiszen itt megtanulták a diplomácia és a hadimesterség alapjait, az udvari
élet, az etikett megannyi szabályát, rítusait. Az
elkövetkező tíz év Erdély egyik legzavarosabb
időszaka volt a „tévelygő szokású” excentrikus
zsarnok Báthori Zsigmond uralkodása alatt.
A „tizenöt éves háborúba” (1591–1606) Erdély Habsburg oldalon kapcsolódott be – de
csak azután, hogy Báthori vezetésével gyakorlatilag kiirtották az úgynevezett törökpárti, vagyis semlegességet támogató erdélyi főurakat.
Az ifjú Bethlen az elhúzódó háború több csatájában is részt vett, minden bizonnyal a fejedelem testőrségében.
A váltakozó sikerű harcok miatti bizonytalanságok következtében Báthori többször
lemondott a trónról a császár javára, majd vá-

274

ratlan visszatéréseivel mindig politikai bonyodalmat okozott. Bethlen már a nagypolitika
útvesztőibe is betekinthetett, amikor 1597-ben
Bocskait kísérte, aki Prágába ment tárgyalni
Erdély átadásáról a császárnak.
Bethlen hűsége és kiváló szolgálatai jutalmául 1599-ben visszakapta atyja birtokait –
nem volt már többé vagyontalan udvari apród.
Bár Báthori Zsigmond a Habsburg uralkodónak ígérte, mégis unokatestvérére, Báthori
Andrásra hagyta a trónt, így az árulást gyanító
Rudolf császár (1552–1612) fegyverrel avatkozott be. Végrehajtói Vitéz Mihály (1557–
1601) havasalföldi fejedelem és Giorgo Basta
császári hadvezér voltak. Mihály vajda a „tizenöt éves háború” jelentős törökellenes hadvezére volt, és mivel az új fejedelem hajlandó
volt megegyezni a törökkel, ez a fordulat alapjában rendítette meg hatalmát. Mint Rudolf
megbízottja 1599 októberében a sellenberki
csatában súlyos vereséget mért Báthori András seregére, amelynek soraiban ott harcolt
és súlyosan megsebesült Bethlen Gábor is,
aki nem hagyta cserben a családját felemelő
Báthoriakat. A vereség után Báthori Andrást
megölték, és Mihály vajda királyi helytartóként közel egy évig kormányozta az országot.
Intézkedéseivel a vajda magára vonta az erdélyi nemesség haragját, akik a felső-magyarországi főkapitány, Basta segítségét kérték.
A vajdával amúgy is bizalmatlan Bastának kapóra jött a lehetőség, és 1600 szeptemberében
Miriszlónál csatára kényszerítette Mihályt és
megsemmisítette seregét. Nagy nyomorúság
köszöntött Erdélyre – Basta zsoldosai, kóborló hajdúk, török portyázok rettenetes kegyetlenkedések között felváltva fosztogatták a föld
népét. A hatalmi vákuum ismét felkeltette a
már visszavonult Báthori Zsigmond érdeklődését, és 1601 februárjában újból Erdély trónjára ült. Ez azonnal kiváltotta a prágai udvar
reakcióját, Basta seregét újjászervezték, és őt
magát a császár kegyét visszanyerő Mihály
vajdával együtt Erdélybe küldték. Augusztusban, Goroszlónál Báthori csatát vesztett,
elhagyta az országot, a csata után két héttel
Basta vallon tisztjei megölték Mihály vajdát.
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Giorgo Basta
(1550–1607)
ábrázolása

Erdély most már tényleg a császáré lett. Még a
borzalmakhoz hozzáedződött kortársak szerint
is minden képzeletet felülmúlt, amit a császár
katonái műveltek Erdély népével. Az általános elkeseredettség közepette reményt keltett
a török segédcsapatok élén újból visszatérő
Báthori Zsigmond, Basta harc nélkül kivonult, ám Zsigmond törökjei ott folytatták, ahol
a vallonok abbahagyták. A fejedelem – látván

mit okozott – összeomlott és végleg távozott
Erdélyből. A magukra maradt erdélyiek sereggel várták az azonnal visszatérő császári
generálist, de az 1602. július 2-án Tövisnél megverte őket. E csatában együtt harcolt
Basta ellen az ifjú Bethlen Gábor, és az egyik
legtapasztaltabb és legtekintélyesebb erdélyi
hadvezér, Székely Mózes (1553–1603), aki
még Báthori István keze alatt kezdte karrierjét.
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Báthori István (1533–1586) erdélyi fejedelem
és lengyel király nagyra értékelte, így a határ
menti marosillyei uradalmat kapta új otthonául. Bethlen Farkas felesége, Lázár Druzsina
előkelő székely családból származott, az ő
rokonsága is a kardforgató, bátor férfiakról
híresült el. E két nemes házasságából szülelett
a későbbi fejedelem, Gábor és 1582-ben annak
öccse, István. A két Bethlen fiú életének első
évtizedét a végnek számító Marosillyén élte
meg, katonák között nőttek fel, így beleszülettek a harcba, eszményük a vitézség volt, melyet
apjuk testesített meg. 1590-ben 60 éves korában Bethlen Farkas átköltözött a másvilágra,
és az állhatatlan Báthori Zsigmond (1572–
1613) fejedelem elvette a két fiútól az uradalmat, így azok anyjukkal együtt Szárhegyre,
Lázár András székely királybíróhoz költöztek.
Befogadó nagybátyjuk református hiten lévő,
örökösen hadakozó, igen vitéz ember volt –
maga is a harcmezőn tért meg őseihez 1597ben –, de a fiúk tanítására a fegyverforgatáson kívül nem sok gondot fordíttatott. Miután
Lázár Druzsina is hamarosan elhalálozott, az
ifjú Gábor nem kért tovább a rokoni kegyelemkenyérből és maga vette kezébe sorsát. Kérésére rokona, Bocskai István (1557–1606)
ajánlására, öccsével együtt Báthori Zsigmond
udvarába került apródnak, ahol hamar kitárult a világ az ifjak számára. Rendkívül fontos
időszak volt ez, hiszen itt megtanulták a diplomácia és a hadimesterség alapjait, az udvari
élet, az etikett megannyi szabályát, rítusait. Az
elkövetkező tíz év Erdély egyik legzavarosabb
időszaka volt a „tévelygő szokású” excentrikus
zsarnok Báthori Zsigmond uralkodása alatt.
A „tizenöt éves háborúba” (1591–1606) Erdély Habsburg oldalon kapcsolódott be – de
csak azután, hogy Báthori vezetésével gyakorlatilag kiirtották az úgynevezett törökpárti, vagyis semlegességet támogató erdélyi főurakat.
Az ifjú Bethlen az elhúzódó háború több csatájában is részt vett, minden bizonnyal a fejedelem testőrségében.
A váltakozó sikerű harcok miatti bizonytalanságok következtében Báthori többször
lemondott a trónról a császár javára, majd vá-
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ratlan visszatéréseivel mindig politikai bonyodalmat okozott. Bethlen már a nagypolitika
útvesztőibe is betekinthetett, amikor 1597-ben
Bocskait kísérte, aki Prágába ment tárgyalni
Erdély átadásáról a császárnak.
Bethlen hűsége és kiváló szolgálatai jutalmául 1599-ben visszakapta atyja birtokait –
nem volt már többé vagyontalan udvari apród.
Bár Báthori Zsigmond a Habsburg uralkodónak ígérte, mégis unokatestvérére, Báthori
Andrásra hagyta a trónt, így az árulást gyanító
Rudolf császár (1552–1612) fegyverrel avatkozott be. Végrehajtói Vitéz Mihály (1557–
1601) havasalföldi fejedelem és Giorgo Basta
császári hadvezér voltak. Mihály vajda a „tizenöt éves háború” jelentős törökellenes hadvezére volt, és mivel az új fejedelem hajlandó
volt megegyezni a törökkel, ez a fordulat alapjában rendítette meg hatalmát. Mint Rudolf
megbízottja 1599 októberében a sellenberki
csatában súlyos vereséget mért Báthori András seregére, amelynek soraiban ott harcolt
és súlyosan megsebesült Bethlen Gábor is,
aki nem hagyta cserben a családját felemelő
Báthoriakat. A vereség után Báthori Andrást
megölték, és Mihály vajda királyi helytartóként közel egy évig kormányozta az országot.
Intézkedéseivel a vajda magára vonta az erdélyi nemesség haragját, akik a felső-magyarországi főkapitány, Basta segítségét kérték.
A vajdával amúgy is bizalmatlan Bastának kapóra jött a lehetőség, és 1600 szeptemberében
Miriszlónál csatára kényszerítette Mihályt és
megsemmisítette seregét. Nagy nyomorúság
köszöntött Erdélyre – Basta zsoldosai, kóborló hajdúk, török portyázok rettenetes kegyetlenkedések között felváltva fosztogatták a föld
népét. A hatalmi vákuum ismét felkeltette a
már visszavonult Báthori Zsigmond érdeklődését, és 1601 februárjában újból Erdély trónjára ült. Ez azonnal kiváltotta a prágai udvar
reakcióját, Basta seregét újjászervezték, és őt
magát a császár kegyét visszanyerő Mihály
vajdával együtt Erdélybe küldték. Augusztusban, Goroszlónál Báthori csatát vesztett,
elhagyta az országot, a csata után két héttel
Basta vallon tisztjei megölték Mihály vajdát.
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Giorgo Basta
(1550–1607)
ábrázolása

Erdély most már tényleg a császáré lett. Még a
borzalmakhoz hozzáedződött kortársak szerint
is minden képzeletet felülmúlt, amit a császár
katonái műveltek Erdély népével. Az általános elkeseredettség közepette reményt keltett
a török segédcsapatok élén újból visszatérő
Báthori Zsigmond, Basta harc nélkül kivonult, ám Zsigmond törökjei ott folytatták, ahol
a vallonok abbahagyták. A fejedelem – látván

mit okozott – összeomlott és végleg távozott
Erdélyből. A magukra maradt erdélyiek sereggel várták az azonnal visszatérő császári
generálist, de az 1602. július 2-án Tövisnél megverte őket. E csatában együtt harcolt
Basta ellen az ifjú Bethlen Gábor, és az egyik
legtapasztaltabb és legtekintélyesebb erdélyi
hadvezér, Székely Mózes (1553–1603), aki
még Báthori István keze alatt kezdte karrierjét.
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Székely Mózes. Sánta Csaba
(szovátai) szobrászművész
alkotása

A két embert különböző életkoruk ellenére barátság, és azonos politikai felfogás kötötte ös�sze. Mindkettő meg volt arról győződve, hogy
a török befolyás a kisebbik rossz, hiszen a már
megroppant hatalmú keleti hódítók legalább
Erdély belügyeibe alig szóltak bele. A császár
erejét és Erdélyhez való viszonyulását Basta
vallonjai bizonyították. Az országot megvédeni senkitől nem tudták, de elpusztítani annál
inkább. A császár generálisa a katolikus hit védelmének jegyében lépett fel olyan brutálisan,
ami a protestáns erdélyieket – így Bethlent
is – végképp elfordította a császártól. Mindezen apokaliptikus események magyarázzák
Bethlen sokat emlegetett és félreértett „török
barátságát”. A fenti események tükrében az is
érthető, hogy a vesztes csata után miért török
földön keresett menedéket. A törököknek természetesen nem állt érdekében egy császárhű
Erdély, így támogatták Székely Mózes erdélyi fejedelemmé választását és Giorgo Basta
elleni harcát. A nemesség Székely Mózes
vezetése alatt 1603 áprilisában még egyszer
zászlót bontott a császár ellen és a török segédcsapatokkal megerősített felkelők megfutamították Basta zsoldosait. Május 8-án Székely
felvehette a fejedelem címet. A reménysugár
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azonban hamar kialudt, ugyanis a török segítség fosztogatásai elidegenítették a lakosságot
az új fejedelemtől. Az új havasalföldi vajda,
Radu Serban éppen harcba bonyolódott a
törökkel, így nem lett volna jó seregei hátában egy törökbarát Erdély. Haladéktalanul
kihasználta ezért a kedvező helyzetet, haddal
vonult Székely Mózes ellen és mivel a székelyek tömegesen csatlakoztak hozzá, az új fejedelem július 17-én, Brassó környékén csatát
vesztett és elesett. Bethlen megint itt küzdött
öreg barátja mellett, és csak vitézségének és
szerencséjének köszönhette, hogy élve megmenekült. Visszatértek a rettenetes idők, Basta
ismét bevonult, Bethlen és társai megint török
földre kényszerültek, mint „bujdosók”. Ekkor
érett vezérré az ifjú Bethlen. Szellemi képessége, tárgyalási készsége, nyelvtudása, türelme,
megfontoltsága, politikai hajlékonysága fiatal
kora ellenére avatott vezetővé tették. Amikor
a török attól tette függővé támogatását, hogy a
„bujdosók” fejedelmet választanak maguk közül, Bethlent jelölték! Mivel ellenzői is akadtak, az emigránsok egységét mentendő inkább
visszalépett. Szokatlanul bölcs döntés egy lépésnyire a hatalomtól. Kiváló politikai érzéke
azt súgta, hogy nem jött még el az ő ideje. Meg
kell várnia, amíg ellenzői elbuknak mellőle a
politika porondjáról, s addig is fontosabbnak
vélte a mozgalom egyben tartásával fáradozni
hazája sorsának jobbra fordításáért, mintsem
személyes ambíciótól vezérelve beleugrani az
ingatag fejedelemségbe. Honnan merít ez a
fiatalember 23 éves korára ennyi politikai bölcsességet? Eddigi élettapasztalatából: szeme
előtt zajlott egy őrület határán egyensúlyozó
fejedelem ámokfutása. Kisemmizve, árván
volt kénytelen mások szolgálatába szegődni,
gyerekfejjel könyörtelen csatákban vett részt,
testét már ekkor számtalan sebhely borította.
A vészterhes időkben barátai és ellenségei egyaránt hullottak körülötte, a pártharcok során
maga is sokszor került a halál árnyékába. Hol
megbecsült vitéz, hol „pogányok” segítségére
szoruló földönfutó. Ám Bethlen Gábor lelke
egészséges maradt, és meg tudott maradni lankadatlanul küzdő magyar nemesnek.
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Az erdélyiek kálváriája, a „tizenöt éves háború” pusztításai Magyarországot sem kerülték el. A háborúk miatt teljesen elszegényedett
császári udvar sajátos módon próbált pénzhez
jutni, felségsértési perekbe keverték a magyar
főurakat, majd kivégzésük után elkobozták
vagyonukat. Bocskai István is kiszemelt áldozat lett. Bethlen akkoriban szerette volna
megnyerni őt egy Habsburg-ellenes felkelés
élére. Bocskai már régóta gyanús volt a felsőmagyarországi kapitánynak, Belgiojoso grófnak, de bizonyságot pont Bethlen szolgáltatott
neki, amikor egy rajtaütés során a menekülő
Bethlen hátrahagyott iratai között megtalálták
Bocskaihoz írott leveleit. Bocskainak nem maradt más választása – vállalta a nyílt harcot.
A nemzeti mitológiánk részévé vált Bocskai
-szabadságharc történetében – Bocskai István
törökök általi elismerésében, majd Magyarország és Erdély fejedelmévé választásában –
oroszlánrésze volt Bethlen Gábornak. Bocskai
generálissá, tanácsossá nevezte ki a valamikori
szegény rokont, akinek hűségét hatalmas birtokadományokkal igyekezett meghálálni. A fejedelem 1606. december 29-én bekövetkezett
váratlan halála nehéz helyzet elé állította hívét, ugyanis Bocskai végrendeletében Báthori
Gábort (1589–1613) jelölte meg utódaként,
ám az erdélyi rendek Rákóczi Zsigmondot (1544–1608) választották fejedelemmé
1607. február 9-én. Bethlen kitartott az ifjú
Báthori mellett, és két évvel később sikerült is
lemondatni az öreg és tehetetlen Rákóczit.
Bethlen életének valószínűleg legnagyobb
tévedése volt az ifjú Báthori fejedelemmé választásának támogatása. Talán az őt felemelő családhoz való hűség, a barátság, vagy a
megnyerő fiatalságba vetett remény tévesztette meg? Ma már nehéz erre magyarázatot
találni. Az új fejedelem országlásáért Erdély
és maga Bethlen is nagy árat fizetett. 1608.
március 7-i beiktatása után Báthorin lassan
elhatalmasodott a hatalmi mánia, uralkodását
irreális politikai tervek erőszakolása, mértéktelen adók, az ősi kiváltságok durva megsértései
kísérték. Magánélete botrányos és kihívó volt.
Féktelenül ivott, még híveinek feleségét is sza-

bad prédának tekintette. Néhány év alatt sikerült szinte mindenkivel meggyűlöltetnie magát,
saját emberei szerveztek ellene merényletet,
amelynek meghiúsulása után a teljesen kiszámíthatatlan és törvénytelen zsarnokság következett. Számos főembert ítélet nélkül kivégeztetett vagyonáért, egymást követték a hatalmas
pénzbe kerülő vad mulatságok – egyszóval
Erdélyt az őrület irányította.
Mindez szöges ellentétben állt Bethlen józanul hideg, becsületes, törvénytisztelő, államférfiúi gondolkodásával. Hamar nyilvánvalóvá
vált, hogy a megannyi csatát végigküzdő veterán alkalmatlan az udvaronc szerepére. A fejedelem tettei és életvitele olyannyira elidegenítette egymástól a hajdani két barátot, hogy uralkodásának vége felé Báthori nyíltan mentora
életére tört. Bethlen Gábor ismét a törökökhöz
kényszerült menekülni... A török vezetés mérlegelte a megbízhatatlan Báthori eltávolítását,
s ez akarattá akkor erősödött, amikor kiderült,
hogy a hatalmát féltő fejedelem nyíltan szövetkezett a Habsburg uralkodóval, II. Mátyással
(1557–1619), felajánlva neki Erdélyt. A régi,
Giorgo Basta nevével fémjelzett idők rémképét
látta mindenki, és a Porta egyértelmű árulásként könyvelhette el a dolgot, hiszen az erdélyi
fejedelem hatalmához mindig kellett a szultán
engedélye és jóváhagyása. Törökországi tartózkodása alatt Bethlen minden kapcsolatát
felhasználta, hogy Báthorit elmozdítsa. Mivel
számos támogatóval és baráttal rendelkezett a
szultáni államgépezet döntéshozói között, nem
volt kétséges, hogy a törökök kit fognak támogatni. A szultán segítsége nem volt jelképes;
jelentős sereggel engedte el pártfogoltját, sőt
a két román vajdát is mellérendelte. A mintegy 80 000 főnyi had igen hamar eldöntötte
a fejedelemség sorsát. A fővezér Szkender
pasa Kolozsvárott összehívta az országgyűlést
és parancsára Báthorit letették méltóságáról,
Bethlen Gábort pedig 1613. október 23-án erdélyi fejedelemmé választották. Báthorit négy
nappal később menekülés közben hajdúk ölték
meg. Erdély életében új korszak kezdődött.
Bethlen megválasztását a legendákkal ellentétben nemcsak a török fegyverek biztosították.
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Székely Mózes. Sánta Csaba
(szovátai) szobrászművész
alkotása

A két embert különböző életkoruk ellenére barátság, és azonos politikai felfogás kötötte ös�sze. Mindkettő meg volt arról győződve, hogy
a török befolyás a kisebbik rossz, hiszen a már
megroppant hatalmú keleti hódítók legalább
Erdély belügyeibe alig szóltak bele. A császár
erejét és Erdélyhez való viszonyulását Basta
vallonjai bizonyították. Az országot megvédeni senkitől nem tudták, de elpusztítani annál
inkább. A császár generálisa a katolikus hit védelmének jegyében lépett fel olyan brutálisan,
ami a protestáns erdélyieket – így Bethlent
is – végképp elfordította a császártól. Mindezen apokaliptikus események magyarázzák
Bethlen sokat emlegetett és félreértett „török
barátságát”. A fenti események tükrében az is
érthető, hogy a vesztes csata után miért török
földön keresett menedéket. A törököknek természetesen nem állt érdekében egy császárhű
Erdély, így támogatták Székely Mózes erdélyi fejedelemmé választását és Giorgo Basta
elleni harcát. A nemesség Székely Mózes
vezetése alatt 1603 áprilisában még egyszer
zászlót bontott a császár ellen és a török segédcsapatokkal megerősített felkelők megfutamították Basta zsoldosait. Május 8-án Székely
felvehette a fejedelem címet. A reménysugár
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azonban hamar kialudt, ugyanis a török segítség fosztogatásai elidegenítették a lakosságot
az új fejedelemtől. Az új havasalföldi vajda,
Radu Serban éppen harcba bonyolódott a
törökkel, így nem lett volna jó seregei hátában egy törökbarát Erdély. Haladéktalanul
kihasználta ezért a kedvező helyzetet, haddal
vonult Székely Mózes ellen és mivel a székelyek tömegesen csatlakoztak hozzá, az új fejedelem július 17-én, Brassó környékén csatát
vesztett és elesett. Bethlen megint itt küzdött
öreg barátja mellett, és csak vitézségének és
szerencséjének köszönhette, hogy élve megmenekült. Visszatértek a rettenetes idők, Basta
ismét bevonult, Bethlen és társai megint török
földre kényszerültek, mint „bujdosók”. Ekkor
érett vezérré az ifjú Bethlen. Szellemi képessége, tárgyalási készsége, nyelvtudása, türelme,
megfontoltsága, politikai hajlékonysága fiatal
kora ellenére avatott vezetővé tették. Amikor
a török attól tette függővé támogatását, hogy a
„bujdosók” fejedelmet választanak maguk közül, Bethlent jelölték! Mivel ellenzői is akadtak, az emigránsok egységét mentendő inkább
visszalépett. Szokatlanul bölcs döntés egy lépésnyire a hatalomtól. Kiváló politikai érzéke
azt súgta, hogy nem jött még el az ő ideje. Meg
kell várnia, amíg ellenzői elbuknak mellőle a
politika porondjáról, s addig is fontosabbnak
vélte a mozgalom egyben tartásával fáradozni
hazája sorsának jobbra fordításáért, mintsem
személyes ambíciótól vezérelve beleugrani az
ingatag fejedelemségbe. Honnan merít ez a
fiatalember 23 éves korára ennyi politikai bölcsességet? Eddigi élettapasztalatából: szeme
előtt zajlott egy őrület határán egyensúlyozó
fejedelem ámokfutása. Kisemmizve, árván
volt kénytelen mások szolgálatába szegődni,
gyerekfejjel könyörtelen csatákban vett részt,
testét már ekkor számtalan sebhely borította.
A vészterhes időkben barátai és ellenségei egyaránt hullottak körülötte, a pártharcok során
maga is sokszor került a halál árnyékába. Hol
megbecsült vitéz, hol „pogányok” segítségére
szoruló földönfutó. Ám Bethlen Gábor lelke
egészséges maradt, és meg tudott maradni lankadatlanul küzdő magyar nemesnek.
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Az erdélyiek kálváriája, a „tizenöt éves háború” pusztításai Magyarországot sem kerülték el. A háborúk miatt teljesen elszegényedett
császári udvar sajátos módon próbált pénzhez
jutni, felségsértési perekbe keverték a magyar
főurakat, majd kivégzésük után elkobozták
vagyonukat. Bocskai István is kiszemelt áldozat lett. Bethlen akkoriban szerette volna
megnyerni őt egy Habsburg-ellenes felkelés
élére. Bocskai már régóta gyanús volt a felsőmagyarországi kapitánynak, Belgiojoso grófnak, de bizonyságot pont Bethlen szolgáltatott
neki, amikor egy rajtaütés során a menekülő
Bethlen hátrahagyott iratai között megtalálták
Bocskaihoz írott leveleit. Bocskainak nem maradt más választása – vállalta a nyílt harcot.
A nemzeti mitológiánk részévé vált Bocskai
-szabadságharc történetében – Bocskai István
törökök általi elismerésében, majd Magyarország és Erdély fejedelmévé választásában –
oroszlánrésze volt Bethlen Gábornak. Bocskai
generálissá, tanácsossá nevezte ki a valamikori
szegény rokont, akinek hűségét hatalmas birtokadományokkal igyekezett meghálálni. A fejedelem 1606. december 29-én bekövetkezett
váratlan halála nehéz helyzet elé állította hívét, ugyanis Bocskai végrendeletében Báthori
Gábort (1589–1613) jelölte meg utódaként,
ám az erdélyi rendek Rákóczi Zsigmondot (1544–1608) választották fejedelemmé
1607. február 9-én. Bethlen kitartott az ifjú
Báthori mellett, és két évvel később sikerült is
lemondatni az öreg és tehetetlen Rákóczit.
Bethlen életének valószínűleg legnagyobb
tévedése volt az ifjú Báthori fejedelemmé választásának támogatása. Talán az őt felemelő családhoz való hűség, a barátság, vagy a
megnyerő fiatalságba vetett remény tévesztette meg? Ma már nehéz erre magyarázatot
találni. Az új fejedelem országlásáért Erdély
és maga Bethlen is nagy árat fizetett. 1608.
március 7-i beiktatása után Báthorin lassan
elhatalmasodott a hatalmi mánia, uralkodását
irreális politikai tervek erőszakolása, mértéktelen adók, az ősi kiváltságok durva megsértései
kísérték. Magánélete botrányos és kihívó volt.
Féktelenül ivott, még híveinek feleségét is sza-

bad prédának tekintette. Néhány év alatt sikerült szinte mindenkivel meggyűlöltetnie magát,
saját emberei szerveztek ellene merényletet,
amelynek meghiúsulása után a teljesen kiszámíthatatlan és törvénytelen zsarnokság következett. Számos főembert ítélet nélkül kivégeztetett vagyonáért, egymást követték a hatalmas
pénzbe kerülő vad mulatságok – egyszóval
Erdélyt az őrület irányította.
Mindez szöges ellentétben állt Bethlen józanul hideg, becsületes, törvénytisztelő, államférfiúi gondolkodásával. Hamar nyilvánvalóvá
vált, hogy a megannyi csatát végigküzdő veterán alkalmatlan az udvaronc szerepére. A fejedelem tettei és életvitele olyannyira elidegenítette egymástól a hajdani két barátot, hogy uralkodásának vége felé Báthori nyíltan mentora
életére tört. Bethlen Gábor ismét a törökökhöz
kényszerült menekülni... A török vezetés mérlegelte a megbízhatatlan Báthori eltávolítását,
s ez akarattá akkor erősödött, amikor kiderült,
hogy a hatalmát féltő fejedelem nyíltan szövetkezett a Habsburg uralkodóval, II. Mátyással
(1557–1619), felajánlva neki Erdélyt. A régi,
Giorgo Basta nevével fémjelzett idők rémképét
látta mindenki, és a Porta egyértelmű árulásként könyvelhette el a dolgot, hiszen az erdélyi
fejedelem hatalmához mindig kellett a szultán
engedélye és jóváhagyása. Törökországi tartózkodása alatt Bethlen minden kapcsolatát
felhasználta, hogy Báthorit elmozdítsa. Mivel
számos támogatóval és baráttal rendelkezett a
szultáni államgépezet döntéshozói között, nem
volt kétséges, hogy a törökök kit fognak támogatni. A szultán segítsége nem volt jelképes;
jelentős sereggel engedte el pártfogoltját, sőt
a két román vajdát is mellérendelte. A mintegy 80 000 főnyi had igen hamar eldöntötte
a fejedelemség sorsát. A fővezér Szkender
pasa Kolozsvárott összehívta az országgyűlést
és parancsára Báthorit letették méltóságáról,
Bethlen Gábort pedig 1613. október 23-án erdélyi fejedelemmé választották. Báthorit négy
nappal később menekülés közben hajdúk ölték
meg. Erdély életében új korszak kezdődött.
Bethlen megválasztását a legendákkal ellentétben nemcsak a török fegyverek biztosították.
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A sokat szenvedett földnek szüksége volt egy
kiegyensúlyozott, jó kapcsolatokkal rendelkező
valódi államférfira, aki a rendek számára is jó
választásnak tűnt. Csak az eredmény fontos,
amelyhez vezető utat a leggondosabban elő kell
készíteni – így lehetne összegezni módszerét.
Uralkodásának kezdetével lezárult egy negyedszázados véres korszak, amikor az erdélyi
nemesség több mint egyharmada halt erőszakos halált.
Irányítása alatt Erdély minden szempontból
fénykorát élte. Hatalmának egyik alappillérét
nyilvánvalóan a rendelkezésére álló vagyon
jelentette. Ezt részben az árulóktól elkobzott
birtokokból nyerte, részben abból, hogy sok
erdélyi árucikkre fejedelmi kiviteli monopóliumot vetett ki, amiket azután külföldön a kincstár értékesített, hatalmas haszonra szert téve.
Törvényei, rendeletei szabályozták és behajthatóvá tették az adókat, ezenkívül a korabeli
merkantilista gazdaságpolitikának megfelelően a készpénzbevételt jelentő kereskedelmet
támogatta leginkább. E hatalmas vagyonból
bőven juttatott a művelődésre is, korának híres
tudósait hívta Erdélybe, támogatta a könyvkiadást és a diákok peregrinációját. Kapcsolatai
segítségével haza akarta hozatni Isztambulból
Mátyás híres Corvináit. Bár nem taníttatták,
tekintélyes műveltségét önerejéből szerezte
meg, tudott latinul, kiválóan beszélt törökül.
Jellemző, hogy még táborba sem szállt könyvtár nélkül... Két új iskolát is alapított, a kolozsvárit és a nagyszombatit. Mint hitbuzgó – de
nem vakbuzgó! – protestáns mindent megtett
felekezetéért és annak pásztoraiért, cserébe elvárta a tiszta, példamutató életet, a törvények
betartását és a hűséget. Érdekes vonása jellemének, hogy a jezsuiták pedagógiai módszereit oly nagyra tartotta, hogy megengedte nekik,
hogy a fejedelmi székhelyen iskolát működtessenek, annak ellenére, hogy az ellenreformáció
élharcosai voltak.
Másik szívügye az ütőképes hadsereg megszervezése és fenntartása volt, és ettől sem sajnálta a pénzt. Bethlen Gábor tökéletesen látta,
hogy az önálló Erdély egyik záloga az egységes és szabad Magyarországnak. De azt is jól
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tudta, hogy ez a „függetlenség” csak a török
hatalom elfogadásával valósulhat meg, amely
kapcsolat ápolása és tiszteletben tartása elsőrendű feltétele Erdély megtartásának. Szemei
előtt az egységes Magyarország megteremtése
lebegett, külpolitikáját is ennek a szolgálatába
állította, mindehhez egyik legfontosabb eszköze volt hadserege. Fő erejét a székelyek, a
hajdúk, és a nyugati hadviselésben járatos
zsoldosok adták.
A harmincéves háború (1618–1648) hozta el azt a lehelőséget, hogy Erdély és Bethlen kilépjen a nemzetközi politika színterére.
Ugyanez a gyilkos vallásháború volt az, amely
összekötötte Bethlen Gábor és II. Gusztáv
Adolf életét. A harmincéves háború kitörésének egyik oka az egész Európát megosztó katolikus–protestáns ellentét, a másik a Habsburg
Birodalom hegemón törekvéseivel való szembenállás volt. Mindezeket át- meg átszőtte ezer
más állami, dinasztikus vagy egyéni érdek, így
a konfliktusba hamar „belekeveredett” szinte
minden európai ország. Az erdélyi fejedelem
is hamar felismerte, hogy eljött az idő a legfőbb
ellenségnek tartott Habsburgok erejének megroppantására. Reményeit tovább erősítette,
hogy a csehek még a királyságot is felajánlották neki, ha magyar királynak is megválasztják.
Ez azonban még messze volt, és a cseh rendek
Pfalzi V. Frigyes választófejedelmet tették meg
királynak, nem kis keserűséget okozva ezzel
Bethlennek. Csalódásán túltéve magát 1619.
augusztus 26-án 30 000 katonájával elindult
Csehország felé annak megsegítésére. Útközben elfoglalta a felső-magyarországi városok
jelentős részét, gondosan ügyelve rá, hogy ne
mint hódító, hanem mint a protestáns hit védelmezője és felszabadító érkezzen. Október
14-én elfoglalta Pozsonyt, és szövetségeseivel
hamarosan körülzárta Bécset. Sajnos innét
kénytelen volt visszafordulni, mert Lengyelország felől támadás érte, mely az Erdélytől való
elvágással fenyegetett. Bár ez később veszélytelennek bizonyult, Bécs felszabadult és a csehek is magukra maradlak. Ekkor már ülésezett
a pozsonyi magyar országgyűlés, amely 1620.
január 8-án Magyarország fejedelmévé válasz-
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totta Bethlent. A fejedelem rendkívül ügyesen
taktikázott, szövetséget kötött Pfalzi Frigyessel, majd fegyverszünetet kötve Habsburg
II. Ferdinánddal (1578–1637), visszavonult
Kassára. A fejedelem jócskán megnövekedett
politikai súlyát jól jelzi, hogy 1620. augusztus
25-én, a besztercebányai országgyűlésen királlyá választják. Ő mégis ellenáll a régi álom
beteljesülésének, mert a koronázási hitlevél
kitételei jól mutatják számára, hogy hatalma
csak névleges lenne. Eközben a cseh hadszíntéren a Habsburgok felé billent a mérleg,
ugyanis a császár 1620. november 8-án a fehérhegyi csatában döntő csapást mért a cseh
rendekre. Rettenetes megtorlások következtek,
a menekülő cseh protestánsok tömegesen érkeztek Bethlenhez. II. Ferdinánd béketárgyalásokat kezdeményezett a fejedelemmel, amely
az 1622. január 6-án aláírt nikolsburgi békével ért véget, amellyel II. Ferdinánd elismerte
az önálló Erdélyt. 1623-ban Bethlen ismét
hadba szállt a császár ellen, de lényeges sikert nem ért el, 1624 májusában megkötötték
a nikolsburgi békét megerősítő második bécsi
békét. 1622. május 13-án elveszítette feleségét és támaszát, Károlyi Zsuzsannát. Az erők
egyensúlyát látva Bethlen váratlan dolgot tett,
1624-ben megkérte II. Ferdinánd lányának,
Cecília Renátának a kezét, reménykedve egy
törökellenes szövetségben. Elutasították, így
leánykérő követeit a brandenburgi választófejedelemhez, György Vilmoshoz küldte.
A lutheránus fejedelem kisebbik lányának,
Brandenburgi Katalinnak (1604–1649) kezét
kérte meg, akinek nővére, Mária Eleonóra egy
másik uralkodó felesége lett. Ez az uralkodó
II. Gusztáv Adolf svéd király volt. Az 1626.
március 2-án Kassán nagy pompával megült
lakodalom sógorokká, a hadi helyzet és a politika alakulása pedig szövetségesekké tette a
két férfit.

* Idézet Csörge Csaba–Töll László: Bethlen Gábor –
Erdély aranya és Észak oroszlánja
(MTA, Budapest, 2004) című könyvéből

I. Rákóczi György
(1593–1648) erdélyi
fejedelem arcképe.

A Bethlen halálát (1629) követő trónviszályok
után Felső-Magyarország legnagyobb birtokosa, az elhunyt fegyvertársa, I. Rákóczi György
lett Erdély fejedelme. Elődjénél jóval óvatosabb külpolitikát folytatott, így a protestáns
szövetség élére kerülő svédek bíztatásának csak
akkor engedett, amikor azok csapatai betörtek
Morvaországba (1642), és elfoglalták Olmütz
várát. Svédország és Franciaország a szövetség
fejében (1643) 3000 gyalogost és évi 150 000
tallérnyi segélyt ígért a fejedelemnek.
I. Rákóczi György 1644 februárjában
20 000 fős sereggel indult el Erdélyből, elfoglalta Felső-Magyarországot és április elején
Galgócnál elérték a Vág völgyét. Itt azonban a svéd egységek helyett a császári-királyi
csapatokra bukkantak, mivel szövetségeseik
a dánok támadása miatt országuk védelmére
siettek haza. Johann Götz tábornagy és Esterházy Miklós nádor 15 000 császári és magyar
katonája egészen Kassáig űzte az erdélyi csapatokat. A jól megerődített várossal azonban
nem boldogultak, s a felmentő fejedelmi sereg
a környék fegyveres parasztságával együtt felőrölte az ostromlókat.
A svéd csapatokkal való együttműködésre
a következő évben került sor, amikor a tavalyi
vereségük színhelyéhez közel, Nagyszombat
táján egyesültek Lennar Torstenson lovasságával. I. Rákóczi György seregével a morva
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A sokat szenvedett földnek szüksége volt egy
kiegyensúlyozott, jó kapcsolatokkal rendelkező
valódi államférfira, aki a rendek számára is jó
választásnak tűnt. Csak az eredmény fontos,
amelyhez vezető utat a leggondosabban elő kell
készíteni – így lehetne összegezni módszerét.
Uralkodásának kezdetével lezárult egy negyedszázados véres korszak, amikor az erdélyi
nemesség több mint egyharmada halt erőszakos halált.
Irányítása alatt Erdély minden szempontból
fénykorát élte. Hatalmának egyik alappillérét
nyilvánvalóan a rendelkezésére álló vagyon
jelentette. Ezt részben az árulóktól elkobzott
birtokokból nyerte, részben abból, hogy sok
erdélyi árucikkre fejedelmi kiviteli monopóliumot vetett ki, amiket azután külföldön a kincstár értékesített, hatalmas haszonra szert téve.
Törvényei, rendeletei szabályozták és behajthatóvá tették az adókat, ezenkívül a korabeli
merkantilista gazdaságpolitikának megfelelően a készpénzbevételt jelentő kereskedelmet
támogatta leginkább. E hatalmas vagyonból
bőven juttatott a művelődésre is, korának híres
tudósait hívta Erdélybe, támogatta a könyvkiadást és a diákok peregrinációját. Kapcsolatai
segítségével haza akarta hozatni Isztambulból
Mátyás híres Corvináit. Bár nem taníttatták,
tekintélyes műveltségét önerejéből szerezte
meg, tudott latinul, kiválóan beszélt törökül.
Jellemző, hogy még táborba sem szállt könyvtár nélkül... Két új iskolát is alapított, a kolozsvárit és a nagyszombatit. Mint hitbuzgó – de
nem vakbuzgó! – protestáns mindent megtett
felekezetéért és annak pásztoraiért, cserébe elvárta a tiszta, példamutató életet, a törvények
betartását és a hűséget. Érdekes vonása jellemének, hogy a jezsuiták pedagógiai módszereit oly nagyra tartotta, hogy megengedte nekik,
hogy a fejedelmi székhelyen iskolát működtessenek, annak ellenére, hogy az ellenreformáció
élharcosai voltak.
Másik szívügye az ütőképes hadsereg megszervezése és fenntartása volt, és ettől sem sajnálta a pénzt. Bethlen Gábor tökéletesen látta,
hogy az önálló Erdély egyik záloga az egységes és szabad Magyarországnak. De azt is jól
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tudta, hogy ez a „függetlenség” csak a török
hatalom elfogadásával valósulhat meg, amely
kapcsolat ápolása és tiszteletben tartása elsőrendű feltétele Erdély megtartásának. Szemei
előtt az egységes Magyarország megteremtése
lebegett, külpolitikáját is ennek a szolgálatába
állította, mindehhez egyik legfontosabb eszköze volt hadserege. Fő erejét a székelyek, a
hajdúk, és a nyugati hadviselésben járatos
zsoldosok adták.
A harmincéves háború (1618–1648) hozta el azt a lehelőséget, hogy Erdély és Bethlen kilépjen a nemzetközi politika színterére.
Ugyanez a gyilkos vallásháború volt az, amely
összekötötte Bethlen Gábor és II. Gusztáv
Adolf életét. A harmincéves háború kitörésének egyik oka az egész Európát megosztó katolikus–protestáns ellentét, a másik a Habsburg
Birodalom hegemón törekvéseivel való szembenállás volt. Mindezeket át- meg átszőtte ezer
más állami, dinasztikus vagy egyéni érdek, így
a konfliktusba hamar „belekeveredett” szinte
minden európai ország. Az erdélyi fejedelem
is hamar felismerte, hogy eljött az idő a legfőbb
ellenségnek tartott Habsburgok erejének megroppantására. Reményeit tovább erősítette,
hogy a csehek még a királyságot is felajánlották neki, ha magyar királynak is megválasztják.
Ez azonban még messze volt, és a cseh rendek
Pfalzi V. Frigyes választófejedelmet tették meg
királynak, nem kis keserűséget okozva ezzel
Bethlennek. Csalódásán túltéve magát 1619.
augusztus 26-án 30 000 katonájával elindult
Csehország felé annak megsegítésére. Útközben elfoglalta a felső-magyarországi városok
jelentős részét, gondosan ügyelve rá, hogy ne
mint hódító, hanem mint a protestáns hit védelmezője és felszabadító érkezzen. Október
14-én elfoglalta Pozsonyt, és szövetségeseivel
hamarosan körülzárta Bécset. Sajnos innét
kénytelen volt visszafordulni, mert Lengyelország felől támadás érte, mely az Erdélytől való
elvágással fenyegetett. Bár ez később veszélytelennek bizonyult, Bécs felszabadult és a csehek is magukra maradlak. Ekkor már ülésezett
a pozsonyi magyar országgyűlés, amely 1620.
január 8-án Magyarország fejedelmévé válasz-
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totta Bethlent. A fejedelem rendkívül ügyesen
taktikázott, szövetséget kötött Pfalzi Frigyessel, majd fegyverszünetet kötve Habsburg
II. Ferdinánddal (1578–1637), visszavonult
Kassára. A fejedelem jócskán megnövekedett
politikai súlyát jól jelzi, hogy 1620. augusztus
25-én, a besztercebányai országgyűlésen királlyá választják. Ő mégis ellenáll a régi álom
beteljesülésének, mert a koronázási hitlevél
kitételei jól mutatják számára, hogy hatalma
csak névleges lenne. Eközben a cseh hadszíntéren a Habsburgok felé billent a mérleg,
ugyanis a császár 1620. november 8-án a fehérhegyi csatában döntő csapást mért a cseh
rendekre. Rettenetes megtorlások következtek,
a menekülő cseh protestánsok tömegesen érkeztek Bethlenhez. II. Ferdinánd béketárgyalásokat kezdeményezett a fejedelemmel, amely
az 1622. január 6-án aláírt nikolsburgi békével ért véget, amellyel II. Ferdinánd elismerte
az önálló Erdélyt. 1623-ban Bethlen ismét
hadba szállt a császár ellen, de lényeges sikert nem ért el, 1624 májusában megkötötték
a nikolsburgi békét megerősítő második bécsi
békét. 1622. május 13-án elveszítette feleségét és támaszát, Károlyi Zsuzsannát. Az erők
egyensúlyát látva Bethlen váratlan dolgot tett,
1624-ben megkérte II. Ferdinánd lányának,
Cecília Renátának a kezét, reménykedve egy
törökellenes szövetségben. Elutasították, így
leánykérő követeit a brandenburgi választófejedelemhez, György Vilmoshoz küldte.
A lutheránus fejedelem kisebbik lányának,
Brandenburgi Katalinnak (1604–1649) kezét
kérte meg, akinek nővére, Mária Eleonóra egy
másik uralkodó felesége lett. Ez az uralkodó
II. Gusztáv Adolf svéd király volt. Az 1626.
március 2-án Kassán nagy pompával megült
lakodalom sógorokká, a hadi helyzet és a politika alakulása pedig szövetségesekké tette a
két férfit.

* Idézet Csörge Csaba–Töll László: Bethlen Gábor –
Erdély aranya és Észak oroszlánja
(MTA, Budapest, 2004) című könyvéből

I. Rákóczi György
(1593–1648) erdélyi
fejedelem arcképe.

A Bethlen halálát (1629) követő trónviszályok
után Felső-Magyarország legnagyobb birtokosa, az elhunyt fegyvertársa, I. Rákóczi György
lett Erdély fejedelme. Elődjénél jóval óvatosabb külpolitikát folytatott, így a protestáns
szövetség élére kerülő svédek bíztatásának csak
akkor engedett, amikor azok csapatai betörtek
Morvaországba (1642), és elfoglalták Olmütz
várát. Svédország és Franciaország a szövetség
fejében (1643) 3000 gyalogost és évi 150 000
tallérnyi segélyt ígért a fejedelemnek.
I. Rákóczi György 1644 februárjában
20 000 fős sereggel indult el Erdélyből, elfoglalta Felső-Magyarországot és április elején
Galgócnál elérték a Vág völgyét. Itt azonban a svéd egységek helyett a császári-királyi
csapatokra bukkantak, mivel szövetségeseik
a dánok támadása miatt országuk védelmére
siettek haza. Johann Götz tábornagy és Esterházy Miklós nádor 15 000 császári és magyar
katonája egészen Kassáig űzte az erdélyi csapatokat. A jól megerődített várossal azonban
nem boldogultak, s a felmentő fejedelmi sereg
a környék fegyveres parasztságával együtt felőrölte az ostromlókat.
A svéd csapatokkal való együttműködésre
a következő évben került sor, amikor a tavalyi
vereségük színhelyéhez közel, Nagyszombat
táján egyesültek Lennar Torstenson lovasságával. I. Rákóczi György seregével a morva
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határig vonult, s katonái egy részét Brünn
ostromához és ausztriai portyákra rendelte, de
ezek az akciók már csak arra szolgáltak, hogy
a III. Ferdinánd (1637–1657) magyar királ�lyal és német-római császárral megkezdett békealkudozásokat minél kedvezőbb pozícióból
folytathassa. A fejedelem ugyanis már kézhez
kapta a további hadműveleteket megtiltó szultáni parancsot.

I. Rákóczi György 1644/1645. évi Habsburg-ellenes hadjáratával elődjéhez hasonlóan
Erdély hatalmát és területét kívánta gyarapítani, ám egyben gondja volt a Rákóczi-család
felső-magyarországi uralmának megerősítésére. A Linzben megkötött békeszerződésben
(1645) visszakerült a fejedelemséghez a Bethlen által birtokolt hét vármegye, a család pedig
hatalmas birtokadományokban részesült.

Törökellenes háború Erdélyben
és a Magyar Királyságban

II.

II. Rákóczi György buzogánya
(fent) és sodronyinge (jobbra)

Rákóczi György (1648–
1660) fejedelemmé választását követően dinamikusan kezdett
hozzá a fejedelemség hatalmának
kiterjesztéséhez. Apjával ellentétben
azonban nem a király uralta felvidéki részek, hanem kelet felé fordult.
Előbb Moldvába (1653), majd Havasalföldre (1655) indított hadjáratot,
1656-ban pedig Bogdán Hmelnickij
kozák hetmannal kötött szövetséget.
X. Károly svéd király szövetségeseként a lengyel korona megszerzésének
reményében kapcsolódott be a balti
kereskedelem feletti ellenőrzésért folyó háborúba.
Rákóczi 1657 januárjában a svédek szövetségeseként 23 000 főnyi erdélyi, moldvai és havasalföldi katonából álló seregével és a hozzá csatlakozó 20 000 főnyi kozák haddal vonult
Lengyelországba. Krakkó megszállása után a svédekkel együtt elfoglalta
Przemyślt, majd bevonult Varsóba.
Ám ekkor gyökeres fordulat állt be
a hadi helyzetben.
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Egy újabb dán támadás miatt X. Károly svéd király csapatainak zömével elvonult a hadszíntérről, egy hónap múlva
pedig a kozák csapatok is otthagyták
szövetségesüket. Az új Habsburg uralkodó, I. Lipót viszont csapatokat küldött
a lengyel király, János Kázmér megsegítésére. A szorult helyzetbe került Rákóczi megalázó feltételekkel kénytelen volt
békét kötni, ráadásul hazafelé igyekvő
seregének zömét az oszmánok felbíztatta
tatárok körülzárták és fogságba ejtették.
II. Rákóczi György nemcsak rosszul
mérte fel az észak-európai erőviszonyokat, de a Porta sem adott engedélyt a
hadjáratra. A szultáni udvarban egyébként is rossz szemmel nézték, hogy a vazallusuk, az erdélyi fejedelem a moldvai
és havasalföldi hűbéres fejedelmeikre terjeszti
ki hatalmát, ráadásul arra a területre, amely
Sztambul éléskamrájának számított.
A Porta keményen megtorolta az erdélyi fejedelem engedetlenségét. Tatár csapatokat küldött Erdélybe és Rhédey Ferenc személyében
új uralkodót választatott a rendekkel. Ezzel
Sztambul elintézettnek tekintette volna a dolgot, ám Rákóczi 1658 elején visszatért a fejedelmi hatalomba. Szejdi Ahmed budai pasa
seregét még sikerült legyőznie, de Köprülü
Mehmed nagyvezér közel 50 000 fős seregének már nem tudott ellenállni. Mialatt a tatár
csapatok végigrabolták Erdély belső területeit,
a török fősereg elfoglalta a délnyugati végvárak jelentős részét. A nagyvezér ekkor Barcsay
Ákost juttatta fejedelmi hatalomhoz.
Erdély talán elkerülhette volna a további
vérontást, de II. Rákóczi György 1659 szeptemberében újra magához ragadta a hatalmat,
sőt I. Lipót császárhoz és királyhoz fordult
segítségért. A támogatást nélkülöző magára hagyott fejedelem a Kolozsvárhoz közeli
Szászfenesnél vereséget szenvedett a többszörös oszmán túlerőtől, s néhány nap múlva
belehalt az ütközetben szerzett sebeibe. Ezt
követően török sereg a fejedelemség kulcsát,
Váradot vette ostrom alá, amelyet mindössze
900 főnyi helyőrsége 45 napig tartott.

II. Rákóczi György
(1621–1660) erdélyi
fejedelem arcképe

Mivel Várad oszmánok által történt elfoglalása felborította a magyarországi politikai
és katonai erőegyensúlyt, Bécs beavatkozott
az erdélyi polgárháborúba. Az Udvari Haditanács 1661 nyarán a kor egyik legkiválóbb hadvezérét, Raimondo Montecuccoli
tábornagyot mindössze 15 000 főnyi sereggel
küldte Erdélybe. Bár a császári-királyi csapatok megszállták a fejedelemség északnyugati
részét, nem tudták megakadályozni, hogy az
oszmánok a Habsburgok által támogatott Kemény János ellenében Apafi Mihályt juttassák
hatalomra.
A császári-királyi sereg erdélyi hadjárata jó
ürügyet szolgáltatott az ambiciózus Köprülü

I. Apafi Mihály (1632–1690)
erdélyi fejedelem 50 dukátos
érméje
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határig vonult, s katonái egy részét Brünn
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kapta a további hadműveleteket megtiltó szultáni parancsot.
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hatalmas birtokadományokban részesült.
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II.

II. Rákóczi György buzogánya
(fent) és sodronyinge (jobbra)
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kereskedelem feletti ellenőrzésért folyó háborúba.
Rákóczi 1657 januárjában a svédek szövetségeseként 23 000 főnyi erdélyi, moldvai és havasalföldi katonából álló seregével és a hozzá csatlakozó 20 000 főnyi kozák haddal vonult
Lengyelországba. Krakkó megszállása után a svédekkel együtt elfoglalta
Przemyślt, majd bevonult Varsóba.
Ám ekkor gyökeres fordulat állt be
a hadi helyzetben.
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Várad 1660. évi ostroma Gerard
Bouttats (1630k–?) németalföldi
rézmetsző metszetén

Ahmed nagyvezér számára a magyarországi
hajárat megindítására. Seregei Erdélyben elért sikereiből a Habsburg Birodalom katonai
gyengeségét vélte kiolvasni és vállalta a kétfrontos háború kockázatát. 1663-ban nem a Velence birtokában lévő Kréta szigetének végleges
meghódítására, hanem Magyarországra indult.
A nagyvezér jól számított, mert ellenfele a
százezer fős oszmán sereggel szemben csak fele
annyi katonát tudott csatasorba állítani.
A császári-királyi csapatok helyzetét csak
súlyosbította Forgách Ádám érsekújvári főka-
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pitány balul sikerült akciója az Esztergommal
szemközti Párkánynál, ahol az oszmán hadak
Dunán való átkelését akarta megzavarni.
Köprülü nagyvezér úgy döntött, hogy a
jól megerősített és felszerelt Győr helyett Érsekújvár megvételére indul. A várat mintegy
5000 fős őrsége 39 napig védte az erős tüzérségi tűz és az ellenség rohamaival szemben,
de a reménytelen helyzetben a védők kénytelenek voltak feladni az erősséget. Érsekújvár felmentésére esély sem volt, mert Montecuccoli
tábornagy tízezer embere csak a portyázó ta-
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tárok visszaverésére volt elegendő. A Zrínyi
Miklós horvát bán vezette mintegy 15 000
fős rendi haderő feladata viszont a helyi török
erők lekötése volt a Dunántúlon. A nemzetközi segítségnyújtás késett, a Rajnai Szövetség
csapatai és a birodalmi segélyhadak jó esetben
is csak felvonulóban voltak a magyarországi
hadszíntérre.
Az Érsekújvár elestét követő pánikot némileg enyhítette a Zrínyi Miklós vezette királyi
sereg és a Rajnai Szövetség csapatainak 1664
telén indított nagyszabású hadjárata a Dunántúl déli részén. Több kisebb török erősség elfoglalása után a keresztény csapatok felégették
az oszmán hadsereg utánpótlásában fontos
szerepet játszó eszéki hidat. Zrínyi akciójának
morális hatása ekkor talán jelentősebb volt az
elért katonai sikernél, mert bebizonyította, a
török mégis legyőzhető. A keresztény csapatok
azonban nem tudták kihasználni a helyi török
erők zavarodottságát és késve fogtak a stratégiai fontosságú Kanizsa ostromához. Köprülü
Ahmed nagyvezér időben érkezet seregével,
felmentette a várat, és Bécs irányába a Rába
folyóig nyomult.
Az oszmán és a keresztény fősereg összecsapására Szentgotthárdnál (1664. augusztus 1.),
a Rába folyó egyik kanyarulatában került sor, ahol
a Montecuccoli vezette
csapatok a folyón átkelő
oszmán egységeket támadták meg. Kezdetben úgy
tűnt, hogy a janicsárok
visszaverik a támadást, de
amikor a Rajnai Szövetség csapatai és a francia
segélyhad oldalba támadta
őket, felbomlott a csatarend. A veszteségek és a
meghiúsult átkelés láttán
a nagyvezér lemondott a
további előnyomulásról és
több mint kétszeres létszámfölényben lévő seregével lassú menetben északra, Érsekújvár alá vonult.

Megelégedve a hadjárat addigi eredményeivel, lemondott Bécs ostromáról és elfogadta a
Habsburg-udvar békeajánlatát.
Vasváron a magyar politikai és katonai vezetők mellőzésével megkötött béke a mellőzött
magyarok és a Habsburgok politikai riválisainak körében óriási felháborodást keltett.
A magyar rendi vezetők közül sokan talán túl
optimistán úgy hitték, hogy elérkezett az idő
az oszmánok kiűzésére, a békekötést szégyenteljesnek tartották.
Bécsben viszont úgy vélték, egy elhúzódó
oszmánellenes háborúnak nincsenek meg a
külpolitikai, gazdasági és katonai feltételei.
Az előző hónapok tapasztalatai rávilágítottak, hogy a császári-királyi sereg utánpótlási
és mozgósítási rendszere még mindig nem
versenyképes az ellenféllel. A keresztény erők
ugyanis csak szerény részgyőzelmet arattak
Szentgotthárdnál, és Montecuccoli 20 000
főre apadt seregének sem ereje, sem eszköze
nem maradt a hadműveletekre. A háborút
az oszmánok végül is egyértelmű katonai és
politikai sikerrel zárták. Várad és Érsekújvár
központokkal új vilajeteket szerveztek, a területileg megcsonkult Erdély szorosabb vazallusi
függésükbe került.

Érsekújvár látképe az
1663-as török ostrom
idején. Gerard Bouttats
(1630k–?) németalföldi
rézmetsző munkája
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Lemaradás vagy fejlődés – hadügyi átalakulás
Magyarországon a XVI–XVII. században

A

k özépkori magyar hadszervezet már a
mohácsi csata idején is átalakulóban
volt, de a folyamat az új törökellenes védelmi rendszer kiépítésével gyorsult fel, amikor
a magyarországi katonaság a határvédelem
feladataihoz és az ellenfél fegyvernemi struktúrájához alkalmazkodott. Ennek eredményeként a század közepére a magyar hadszervezetből eltűnt a nehézlovasság, helyüket
a félnehéz lovasok és könnyűlovasok foglalták
el. Könnyebb vértezetet, csak páncélinget,
mellvértet és sisakot hordtak, fő fegyverzetük
a kopja, pajzs és a kard maradt, de egyre elterjedtebb volt a tűzfegyverek, a pisztoly és
a muskéta lovasoknál használt (archebusier)
változata.
A magyar hadszervezet „gyenge pontja”
továbbra is a gyalogság maradt. A nehézfegyverzetű gyalogságot régebben is zömében külhonból verbuválták. Ez a „munkamegosztás”
maradt továbbra is, mert ha kellett, a nehézfegyverzetű reguláris harcmódra kiképzett gyalogságot a Habsburg Birodalom más részeiből
vezényelték ide. Magyarországon viszont létrejött a hajdúnak nevezett szabad zsoldos réteg,
akik a könnyűfegyverzetű gyalogság utánpótlását adták.
Az Európa nyugati felében végbement, az
utókor által forradalminak tekintett hadügyi
változások meghonosodtak a magyarországi
katonaság körében is. A lovasok és a gyalogosok a tűzfegyvereket kiválóan tudták alkalmazni a határvédelemben, így a XVII. század
második felére a kopja kiszorult a magyar katonaság fegyverarzenáljából.
A várrendszer stratégiai erődítményeit már
kezdetektől fogva a legkorszerűbb erődítési
elvek szerint építették ki, a védelmi rendszer
egyéb elemei (palánkok, őrhelyek) a határvédelmi feladatokhoz és az ellenfél harcászatához igazodtak.

Az oszmánokkal kötött békék természetesen
nem jelentettek teljes fegyvernyugvást, amolyan
kisebb-nagyobb támadásokkal, csetepatékkal
tarkított időszak volt ez. A határvidékeken állomásozó csapatait ugyanis egyik nagyhatalom
sem tudta maradéktalanul ellátni, így kénytelen volt szemet hunyni katonáinak zsákmányszerző akciói és rabkereskedelme felett. Ráadásul tisztjeinek javadalmazásaként sokszor
a másik fél területén adományozott birtokot,
amely jövedelmének behajtása is az ilyen rajtaütések alkalmával történt. Ezeket a gyors, rajtaütésszerűen végrehajtott akciókat portyának,
vagy egyszerűen „aprólék harcnak”, „mezei
munkának” nevezték, amely a zömében kön�nyűlovasokból álló magyarországi katonaság
szinte kizárólagos taktikája lett.
A portyákat a szemben álló felek nem tekintették békebontásnak, csak akkor, ha az akcióra
ágyút is magukkal vittek. A XVI. században
a két fél katonái még férfias erőpróbának is tekintették e „mezei munkát”, s gyakran hívták
ki egymást párviadalra, ahol a legjobb kardforgatók vagy kopjások mérték össze erejüket és
ügyességüket. A következő évszázadban már
ritkábbak voltak az ilyen párviadalok, de 1703
őszén az akkor még császári ezredes Bottyán
János és az ifjú kuruc tiszt, Ocskay László
pisztolypárbajban mérte össze ügyességét.
A portyázó egységek létszáma általában a
hadműveleti célhoz igazodott, s ha kellett, szekereken gyalogosokat is vittek magukkal. Olykor csak néhány tucat, máskor néhány száz
főre rúgó csapat indult bevetésre, de Batthyány
Ádám, a Kanizsa-elleni végek főkapitánya
az 1630-as és 1640-es években 2-3000 főt is
mozgósított a török elleni portyákra.
Sokszor az éj leple alatt indultak akcióra,
ilyenkor kiemelkedő szerepe volt a menet biztosítását végző elő-, oldal- és utóvédnek, a felderítést végző helyi terepismerettel rendelkező
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„kalauzoknak”, „nyomnéző”, „nyomjáró” katonáknak. A leggyakrabban alkalmazott harceljárás közé tartozott a lesvetés. Ilyenkor egy
néhány fős egységet, „martalékot” az ellenség
közelébe küldték, hogy a „deréklesre” csalja
az ellenséget, ahol a portyázó csapat zöme
várt rájuk. Rendszerint itt állították fel a szekereken magukkal hozott könnyűgyalogságot,
a hajdúkat, akik előbb puskatüzet zúdítottak
az ellenfélre, s ha kellett kézitusában végeztek

Raimondo Montecuccoli (1608–1680) ábrázolása,
Jacob von Sandrart (1630–1708) rézmetszete nyomán
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Lemaradás vagy fejlődés – hadügyi átalakulás
Magyarországon a XVI–XVII. században
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velük. Egy-egy jelentősebb létszámú portyázó
egységnek arra is volt ereje, hogy az ellenség
megtévesztésére több helyen lest vessen, s végül az egyiken lépre csalja őket. Máskor kisebb
csoportjaik, mint a madarak, a lassan mozgó,
zömében gyalogos reguláris egységek körül
„csiripeltek”, vagyis folyamatos támadásokat intéztek ellenük, elfogták utánpótlásukat.
I. Rákóczi György 1644/45. évi hadjáratában
tulajdonképpen ezzel a taktikával késztették
visszavonulásra a súlyos veszteségeket elszenvedő császári-királyi csapatokat.
Miután a XVII. század első felében az
idegen katonaságot kivonták az országból, és
Habsburg Birodalom fegyveres erejének zöme
a harmincéves háború hadszínterein volt lekötve, a török elleni végvidéken mintegy negyedével csökkent az uralkodó által fizetett végvári
katonaság száma. A hiányt a magyar rendek
és a főurak fegyveres ereje pótolta. A királyi
végvárak láncolatát már eddig is 60-70 egyházi és világi földesúr birtokában lévő vár, palánk
és várkastély egészítette ki, amelyek közül több
helyen (Körmend, Kisvárda, Ónod és Tokaj)
állandóan, vagy időlegesen királyi őrség is állomásozott.
Az ország főurai birtokaik és erődítményeik védelmére jelentős létszámú magánkatonaságot tartottak fenn. A legnagyobb fegyveres
erővel, mintegy 3000 fővel a Rákóczi-família rendelkezett Felső-Magyarországon, de
hasonló nagyságú katonaságot mondhattak
magukénak a Horvát Királyságban és a Muraközben a Zrínyiek, a Dunántúlon pedig a
Batthyány- és a Nádasdy-család. A magánföldesúri katonaság mellett a rendi haderő
egyéb egységei, mint például nemesi felkelőcsapatok, vagy a vármegyei katonaság, jelentős számban gyarapította a királyi várak helyőrségeit.
A határvédelemből fakadó állandó katonai
készenlét, a török erőkkel folytatott csatározások, a hazai belháborúk és a növekvő katonaállítási igények az ország militarizálódásának
felgyorsulásához vezettek. Különösen a századforduló másfél évtizedes háborúja adott
lökést ennek a folyamatnak, amikor több tíz-

ezer főre duzzadt az általában csak hajdúnak
nevezett szabad zsoldos réteg, és megnőtt a
fegyveres parasztok száma is.
A háború befejezése után ezek a fegyveres csoportok komoly társadalmi és politikai
problémát jelentettek, amelyet letelepítésükkel, illetve szolgálatba fogadásukkal próbáltak orvosolni. Bocskai István 1605/1606.
évi tömeges telepítései után a magyarországi
végvidékek széles sávjában, a pókhálószerűen
elhelyezkedő kisebb nagyobb erősségek között
hajdúk, katonák és parasztok népes csoportjait
telepítették le, különböző privilégiumokat adva
nekik a hadiszolgálat fejében.
A XVII. század első felében a legtöbb
fegyverforgatót, mintegy 30 000 főt az ország
keleti felében az erdélyi fejedelmek, illetve a király jóváhagyásával telepítették le. A Szabolcs
vármegyében lévő hajdúhelységek a felső-magyarországi főkapitány parancsnoksága alatt a
királyt, a Bihar vármegyében települtek pedig
Erdély fejedelmeit szolgálták.
Az ország más részein a főúri famíliák jeleskedtek a fegyverforgatók felfogadásában és
privilegizálásában. A Dunántúl nyugati részein a Batthyányak, és a Nádasdyak, a Muraközben a Zrínyiek hoztak létre ilyen hajdú és
katonaparaszt településeket.
A királyi országrész hozzávetőlegesen
3 millió lakosából mintegy százezer főre tehető
a különböző rendű, rangú és jogállású, hivatásosan vagy alkalmilag katonáskodók száma.
Legképzettebb csoportjukat a királyi várkatonaság és a mezei katonaságnak a harmincéves
háború csatatereit is megjárt hivatásos katonái
adták. A militarizált rétegek derékhada a hajdúk és a szabad zsoldosok voltak.
Az oszmánok elleni védelmi övezet a
XVII. században alapvetően betöltötte funkcióját. A két szemben álló végvidéket az erők
egyensúlya jellemezte, mindkét oldalon hasonló létszámú és hasonló összetételű mintegy
25-30 000 fős katonaságot állomásoztattak.
A Magyar Királyságban ennek csaknem felét a királyi katonaság és az állandó hadsereg
alakulatai alkották, a többi főúri és vármegyei
katonaság soraiból került ki.
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A MAGYAR KIRÁLYSÁG HATÁRAIT JELÖLŐ TÉRKÉP
1664-BŐL, A VASVÁRI BÉKE ÉVÉBŐL.
NÁDASDY FERENC (1625–1671) ORSZÁGBÍRÓNAK
DEDIKÁLVA, AKI MAGA
IS TÁMOGATTA A TÖRÖK KIŰZÉSÉT.
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Az 1663/1664. évi törökellenes háború
során bebizonyosodott, hogy a rendi haderő
nem felel meg a kor hadügyi követelményeinek, nehezen mobilizálható, fegyverzete, taktikája korszerűtlen, ezért rendszeresen fizetett
állandó katonasággá kell átszervezni. A magyarországi katonaság reformjának szószólója
Zrínyi Miklós horvát bán volt, aki azonban az
Udvari Haditanács elképzeléseivel ellentétben
nem az állandó hadseregbe olvasztva, hanem a
rendi ellenőrzés és vezetés megőrzésével képzelte el a honi hadszervezet átalakítását. Az

Udvari Haditanács véleményét Raimondo
Montecuccoli tábornagy képviselte, aki a királyi haderő korszerűsítését állandó hadsereg keretei között, a rendek kiiktatásával képzelte el.
Zrínyi Miklós (1620–1664) a végvidéki
harcokban és a harmincéves háború csataterein szerezte harci tapasztalatait, így egyaránt
tisztába volt a külhoni és a hazai viszonyokkal. Katonai és politikai kvalitásait Bécsben
is elismerték. A magyar katonai és politikai
elit egyik legbefolyásosabb tagja, horvát bán
császári-királyi kamarás a Titkos Tanács tagja.

Zrínyi Péter fordította le
a „Szigeti veszedelem” című eposzt horvát nyelvre
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Hadtudományi írásaiban és az országgyűléseken egyaránt szorgalmazta a honi fegyveres erő
korszerűsítését. Zrínyi hadtudományi elképzeléseit II. Rákóczi Ferenc felhasználta a hadsereg korszerűsítésénél. Az török áfium ellen
való orvosság című munkáját 1705-ben nyomtatásban is megjelentették. Irodalmi munkáiban is az oszmán elleni harcra buzdított. A fő
művének számító „Szigeti veszedelem” című
eposzában, a Szigetvár védelmében hősi halát
halt dédapjának állított maradandó emléket.
Montecuccoli az Udvari Haditanács elnökeként az 1670-es évek abszolutisztikus kormányzása idején megpróbálkozott a végvári
és a mezei katonaság állandó hadseregbe való
beillesztésével. A hadsereg finanszírozást szolgáló adóreformmal együtt bevezetett hadügyi
rendelkezések azonban a lakosság ellenállásán
megbuktak, egy részüket pedig az ország keleti részén dúló belháború miatt be sem lehetett

vezetni. Néhány hadügyi korszerűsítés, mint a
várkatonaság korszerűbb taktikai egységekbe
szervezése, életbe lépett, sőt három reguláris
lovas ezredet szerveztek belőlük.
A magyarországi katonaság állandó haderőbe történő beillesztésére a törökellenes felszabadító háború idején, 1683–1699 került
sor. A császári-királyi hadvezetés a mezei és
végvári katonaság döntő részét ezredekbe szervezte és központi fegyver-, lőszer- és élelemellátásban részesítette. Ezeket a csapatokat a
magyar „national miliznek” nevezték, megkülönböztetve őket a császári állandó hadsereg
alakulataiban szolgáló huszár- és gyalogezredtől. A század utolsó évtizedében a Magyar
Királyságból kiállított katonaság összlétszáma
már birodalmi szinten is számottevő, a rajnai és
az itáliai harctereken bevetett mintegy 6-7000
magyar fegyveressel együtt a Habsburg Birodalom haderejének csaknem egyharmada.

A párkányi ütközet (Treffen bey
Barcan), 1683. október 9-én.
Egykorú metszet után, Boethius
Kriegeshelm (Nürnberg, 1636) című
munkájából

292

A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG – 1100 ÉVE

Az 1663/1664. évi törökellenes háború
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állandó katonasággá kell átszervezni. A magyarországi katonaság reformjának szószólója
Zrínyi Miklós horvát bán volt, aki azonban az
Udvari Haditanács elképzeléseivel ellentétben
nem az állandó hadseregbe olvasztva, hanem a
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Udvari Haditanács véleményét Raimondo
Montecuccoli tábornagy képviselte, aki a királyi haderő korszerűsítését állandó hadsereg keretei között, a rendek kiiktatásával képzelte el.
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harcokban és a harmincéves háború csataterein szerezte harci tapasztalatait, így egyaránt
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is elismerték. A magyar katonai és politikai
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császári-királyi kamarás a Titkos Tanács tagja.

Zrínyi Péter fordította le
a „Szigeti veszedelem” című eposzt horvát nyelvre
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A Magyar Királyság felszabadítása
a török uralom alól

S

Kara Musztafa (163/35–1683) török
nagyvezír arcképe

Esterházy Pálnak (1635–1713), 1681-től
Magyarország nádorának arcképe

Az 1683-as kahlenbergi csatában a keresztény seregek szétzúzták az oszmán haderőt.
A kép előterében Sobieski János lengyel király (kivont karddal) küzd a törökkel

ztambulban 1683 tavaszán elérkezettnek
látták az időt, hogy a „bécsi király” székvárosát elfoglalják. A Habsburg uralkodó már
csak a Magyar Királyság nyugati részeit uralta, a többit Thököly Imre és I. Apafi Mihály
erdélyi fejedelem birtokolták. Kara Musztafa
nagyvezér serege meghaladta a 80 000 főt, erdélyi, magyar és román főurak pedig 30 000
katonával támogatták.
Ellenfele ennek a felét sem tudta felvonultatni. Esterházy Pál nádor vezetésével a
magyarok mintegy tizenkétezer főt mozgósítottak, a császáriak alig harmincezer katonát
számláltak. A sereg élére tehetséges hadvezér,
Lotharingiai Károly herceg került. Az oszmán
sereg gyors előrenyomulása miatt Lotharingiai
Károly herceg erőit Bécs védelmére koncentrálta, így a magára hagyott királyi országrészek
néhány erősségtől eltekintve meghódoltak a
törökbarát kuruc fejedelemnek, Thököly Imrének.
A katonai és politikai helyzet azonban most
másként alakult, mint 1663-ban. A Habsburg
Birodalom az előző évek pénzügyi, gazdasági és
hadügyi reformjai nyomán képessé vált egy elhúzódó háború megvívására, emellett széles körű
katonai segítségre számíthattak. Az oszmán sereg nem boldogult Bécs ostromával, és a beérkező lengyel, bajor, szász sváb csapatokkal 70 000
főre növekedett keresztény sereg a kahlenbergi
domboknál (szeptember 12.) tizenkét órás csatában vereséget mért az oszmán haderőre.
A győzelmet kihasználva Sobieski János
lengyel király és Lotharingiai Károly herceg
Duna mentén előrenyomuló csapatai újabb
csapást mértek az oszmán erőkre, majd rövid
ostrom után elfoglalták Esztergom várát.
XI. Ince pápa közvetítése nyomán a Habsburg Birodalom, a Velencei Köztársaság és
a Lengyel Királyság részvételével 1684 tavaszán megalakult az oszmánellenes szövetség.

Hamarosan három fronton: Moldvában, a
Peloponnészoszi-félsziget déli részén és a Magyar Királyságban indult támadás. A császárikirályi és a német birodalmi egységek 60 000
katonája három hadoszlopban nyomult előre
a magyarországi hadszíntéren. A fősereg Budát vette célba, délen a Dráva mentén a helyi
török erőket igyekeztek lekötni, északon pedig
Thököly Imre felkelő kurucait igyekeztek vis�szaszorítani. Bár a fősereg hamar elfoglalta
Buda városát (július 19.), de a vár elleni rohamok sikertelenek maradtak. Három és fél hónap elteltével a hadvezetés feladta az ostromot,
amely 23 000 halottat követelt.
A súlyos kudarc nyilvánvalóvá tette, hogy
Budát csak a környező várak, Érsekújvár,
Székesfehérvár és Eger elfoglalása után lehet
bevenni. 1685-ben Buda hadászati előterének
megtisztítására került sor, bevették Érsekújvárt
(szeptember 29.) és Esztergom mellett (augusztus 16.) vereséget mértek a várat ostromló

Thököly Imre (1657–1705)
kuruc hadvezér, 1682–1685
között felső-magyarországi
fejedelem, majd 1690-ben
Erdély fejedelme
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török főseregre. Ősszel összeomlott Thököly
Imre fejedelemsége, és katonáinak zöme, mintegy 17 000 fő a király szolgálatba állt.
A következő év nyarán több mint 80 000
katona, köztük 20 000 magyarországi fegyveres, és több ezer angol, francia, holland, itáliai, svéd, skót, spanyol önkéntes kezdte meg
Buda várának ostromát. Az erősséget mintegy
10 000 emberrel a tapasztalt katona, az albán
származású Abdurrahman pasa védte.
Az ostrom hetvennyolc napja alatt összesen
három általános rohamot intéztek a vár ellen.
Az egyik legvéresebb, a július 27-én indított
második akció volt, amikor az Esterházy János győri helyettes főkapitány vezette magyar
gyalogság a vár keleti oldalán intézett elterelő
támadása lehetőséget teremtett arra, hogy a
keresztény erők északon és délen megvessék a
lábukat a várfalak közelében.
A végső rohamra szeptember 2-án került
sor. A császári, brandenburgi és magyar katonák északon az esztergomi rondella, a bajor

Buda visszavívása
„Mindkét oldalon sebtiben megrohanják a romokat,
a folyton fenyegető közeli halált szinte hihetetlenül
lenézve. A legnagyobb veszély s fáradság Spinolára
nehezedik. A megmaradt várőrség színe-javával
maga a várkapitány védi a tátongó fal omladékait,
s szokott üvöltözéssel hívja Mohamed égi segítségét,
szítja övéi lelkesedését, s jól irányzott lövésekkel teríti le az ellenük támadó hadsorokat. Az elsők közt
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erők délen az István-torony felöl nyomultak be
a várba, és rövid harcot követően elfoglalták
a magyar királyok egykori székvárosát. A hagyomány szerint az esztergomi rondellánál a
győri végvári hajdúk őrnagya, Fiáth János a királyi lobogót, a vár déli oldalán Mátyás király
egykori palotájának romjaira pedig Martin
Pechmann bajor kapitány a választófejedelem
zászlaját tűzte ki elsőként.
Buda elfoglalását követően a szövetséges
hadvezetés úgy döntött, hogy az ország belsejében lévő török várak bevétele helyett a Balkán kapujának számító Belgrád elfoglalását
tűzi ki célul, mivel annak birtoklása után a
hódoltsági erősségek, felmentés és utánpótlás
híján, előbb-utóbb megadják magukat. Ennek előkészítéseként az 1687. évi hadjáratban Nagyharsánynál újabb vereséget mértek
az oszmán erőkre és bevették a Dráva menti
Eszék várát. A csatavesztés nyomán az Oszmán Birodalomban végigsöprő lázadások
megbénították az oszmán hadigépezetet.

Buda visszafoglalása – a török kiűzése

Bél Mátyás írásaiból*
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hal meg d’Asti báró az önkéntesek legkiválóbbjaival együtt, de még ez sem tántorítja el a németeket;
társaik holttetemein, a golyózáporban sűrű sorokban
támadnak. A veszteségek csak növelik a lelkesedést.
A törökök elkeseredetten ellenállnak, s úgy tűnik,
hogy egyforma bátorságuk folytán sokáig eldöntetlen
marad az ellenfelek hadi szerencséje.
Ezalatt a másik részen Ötting fölmászik a lejtőn, s az igen elszántan ellenálló törökök tüzelése
közepette birtokba veszi a romokat, s ezzel rögtön
lélegzethez juttatja Spinolát, egyszersmind egy át-

töréssel eljut a falakhoz közeli házakhoz. A levegőt megtöltik a janicsárok lövedékei, akik mintegy
érezve a végveszélyt, minden megragadható fegyvert
odahordtak. Azok létükért, emezek a győzelemért
harcolnak erejük végső, dühödt megfeszítésével.
Akik eddig Spinolát tartóztatták föl, idefutnak,
hiszen itt fenyeget közelebbről a veszély. Spinola
tehát egyesül Öttinggel, s így összefogva összetömörítik a hadsorokat, s lépésről lépésre hátrálásra kényszerítik a törököket, s ezzel megkezdik az
újabb előrenyomulást. Az elesettek helyére friss erők
lépnek, egy percre sem hagynak föl a tüzeléssel.
A törökök nem bírják föltartóztatni ezt a nyomást,
s már szemük előtt lebeg a közelgő pusztulás; összezavarodnak, hullanak a nyílt színen. Erre a mieink
fölbátorodnak s a cölöpöket, a vasfogas gerendákat s
mindenféle más akadályt elrontva betörnek a főtérre.
Nyomukban jön a tartalék, s minden helyet elözönöl
a katonaság.
A törökök már túl későn emelik föl a fehér zászlókat – egy részük a szemközti házakba, az Alsóvárosba, legtöbben pedig a vár területére menekülnek
el. Kevesen menekülnek meg a pusztulásból. Fegyveresek és fegyvertelenek válogatás nélkül hullanak,
mert a katonaság nem fékezi a dühét. Barbárvértől
patakzanak az utcák, az egykor virágzó várost borzalmas öldöklés rútítja.

Mindezt a saroktoronyból szemléli
a Lotha-ringiai, s az örvendetes események hírnökeként a császárhoz meneszti
Commercy herceget. Souches-nak megparancsolja, hogy a katonaságot tartsa vissza
az öldökléstől és a fosztogatástól, s a városon belül állítsa őket hadirendbe. Croy a
piacot és a jobb állásokat foglalja el. Mikor
hírül adják a parancsokat, egy mindenre
elszánt janicsárcsapat összegyűlik a Zsidó utcában, s a várkapitány buzdítására
újabb összecsapás bontakozik ki, amely a
halálra szántakkal szemben inkább csak
nehéz, mintsem hosszú lett, ugyanis mikor
már sokat golyók s lándzsák lőttek s döftek át, futásnak eredtek a várpalota felé,
nehogy hátulról bekerítsék őket. Egyedül a
kapitány állt meg szilárdan az állásában,
ócsárolva övéi gyalázatos viselkedését, és
sok sebben vérezve a bátor vezér hivatásához hűen halt meg.
Mikor ezt a csoportot szétszórták, az árkokkal, sáncokkal szabdalt, hulláktól járhatatlan utakon szerte előnyomuló győztesek újabb veszedelembe kerültek. Buda
minden talpalatnyi helyéért meg kellett küzdeniük.
Betörik a Fehérvári kaput, s beözönlik rajta a szolgák tömege. Összevissza futkosnak a préda után. A
várpalotából kitörnek a törökök, s néhányat közülük
megölnek, a többieket megfutamítják, s ezzel megzavarják a katonák hadrendjét is, mert hiszen a vezérek óvatlanul jártak el, mikor meglazították a hadsorokat, hogy helyet adjanak a futkosó csőcseléknek.
Ez a közbelépés volt a törökök utolsó kísérlete.
Ekkorra már az összes fal, erődítés, utca be volt
véve. Croy herceg hátba támadta a várpalotát erősen védelmező törököket. Ezzel megkönnyítette a
dolgukat a bajoroknak, akik még nem fejezték be a
heves ostromot. Ők valamivel később rohamoztak,
mint a császáriak, s rögtön az első előnyomulásnál
elvesztettek 150 embert, s ez egy ideig meg is állította
őket. Végül újra harcba indultak, s át a számtalan
akadályon az ellenséget a kertek szögletébe szorították. S csak akkor ért véget a harc, mikor (meglátva
Croyt s a már bevett város tüzeit) az összes török a
kettős fallal körülvett térre gyűlt, s fegyvereit eldobva
életéért esedezett. A Bajor megkérdezte a Fővezért,
mi legyen a barbárokkal. A Fővezér a Választófejedelem belátására bízta a dolgot. Strattman elérte,
hogy fogadják el megadásukat, azt mondván, hogy
dicstelen lenne a keresztényekre nézve, ha kegyetlenek lennének azok ellen, akik a jó katonák tisztét
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török főseregre. Ősszel összeomlott Thököly
Imre fejedelemsége, és katonáinak zöme, mintegy 17 000 fő a király szolgálatba állt.
A következő év nyarán több mint 80 000
katona, köztük 20 000 magyarországi fegyveres, és több ezer angol, francia, holland, itáliai, svéd, skót, spanyol önkéntes kezdte meg
Buda várának ostromát. Az erősséget mintegy
10 000 emberrel a tapasztalt katona, az albán
származású Abdurrahman pasa védte.
Az ostrom hetvennyolc napja alatt összesen
három általános rohamot intéztek a vár ellen.
Az egyik legvéresebb, a július 27-én indított
második akció volt, amikor az Esterházy János győri helyettes főkapitány vezette magyar
gyalogság a vár keleti oldalán intézett elterelő
támadása lehetőséget teremtett arra, hogy a
keresztény erők északon és délen megvessék a
lábukat a várfalak közelében.
A végső rohamra szeptember 2-án került
sor. A császári, brandenburgi és magyar katonák északon az esztergomi rondella, a bajor

Buda visszavívása
„Mindkét oldalon sebtiben megrohanják a romokat,
a folyton fenyegető közeli halált szinte hihetetlenül
lenézve. A legnagyobb veszély s fáradság Spinolára
nehezedik. A megmaradt várőrség színe-javával
maga a várkapitány védi a tátongó fal omladékait,
s szokott üvöltözéssel hívja Mohamed égi segítségét,
szítja övéi lelkesedését, s jól irányzott lövésekkel teríti le az ellenük támadó hadsorokat. Az elsők közt
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erők délen az István-torony felöl nyomultak be
a várba, és rövid harcot követően elfoglalták
a magyar királyok egykori székvárosát. A hagyomány szerint az esztergomi rondellánál a
győri végvári hajdúk őrnagya, Fiáth János a királyi lobogót, a vár déli oldalán Mátyás király
egykori palotájának romjaira pedig Martin
Pechmann bajor kapitány a választófejedelem
zászlaját tűzte ki elsőként.
Buda elfoglalását követően a szövetséges
hadvezetés úgy döntött, hogy az ország belsejében lévő török várak bevétele helyett a Balkán kapujának számító Belgrád elfoglalását
tűzi ki célul, mivel annak birtoklása után a
hódoltsági erősségek, felmentés és utánpótlás
híján, előbb-utóbb megadják magukat. Ennek előkészítéseként az 1687. évi hadjáratban Nagyharsánynál újabb vereséget mértek
az oszmán erőkre és bevették a Dráva menti
Eszék várát. A csatavesztés nyomán az Oszmán Birodalomban végigsöprő lázadások
megbénították az oszmán hadigépezetet.

Buda visszafoglalása – a török kiűzése

Bél Mátyás írásaiból*
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hal meg d’Asti báró az önkéntesek legkiválóbbjaival együtt, de még ez sem tántorítja el a németeket;
társaik holttetemein, a golyózáporban sűrű sorokban
támadnak. A veszteségek csak növelik a lelkesedést.
A törökök elkeseredetten ellenállnak, s úgy tűnik,
hogy egyforma bátorságuk folytán sokáig eldöntetlen
marad az ellenfelek hadi szerencséje.
Ezalatt a másik részen Ötting fölmászik a lejtőn, s az igen elszántan ellenálló törökök tüzelése
közepette birtokba veszi a romokat, s ezzel rögtön
lélegzethez juttatja Spinolát, egyszersmind egy át-

töréssel eljut a falakhoz közeli házakhoz. A levegőt megtöltik a janicsárok lövedékei, akik mintegy
érezve a végveszélyt, minden megragadható fegyvert
odahordtak. Azok létükért, emezek a győzelemért
harcolnak erejük végső, dühödt megfeszítésével.
Akik eddig Spinolát tartóztatták föl, idefutnak,
hiszen itt fenyeget közelebbről a veszély. Spinola
tehát egyesül Öttinggel, s így összefogva összetömörítik a hadsorokat, s lépésről lépésre hátrálásra kényszerítik a törököket, s ezzel megkezdik az
újabb előrenyomulást. Az elesettek helyére friss erők
lépnek, egy percre sem hagynak föl a tüzeléssel.
A törökök nem bírják föltartóztatni ezt a nyomást,
s már szemük előtt lebeg a közelgő pusztulás; összezavarodnak, hullanak a nyílt színen. Erre a mieink
fölbátorodnak s a cölöpöket, a vasfogas gerendákat s
mindenféle más akadályt elrontva betörnek a főtérre.
Nyomukban jön a tartalék, s minden helyet elözönöl
a katonaság.
A törökök már túl későn emelik föl a fehér zászlókat – egy részük a szemközti házakba, az Alsóvárosba, legtöbben pedig a vár területére menekülnek
el. Kevesen menekülnek meg a pusztulásból. Fegyveresek és fegyvertelenek válogatás nélkül hullanak,
mert a katonaság nem fékezi a dühét. Barbárvértől
patakzanak az utcák, az egykor virágzó várost borzalmas öldöklés rútítja.

Mindezt a saroktoronyból szemléli
a Lotha-ringiai, s az örvendetes események hírnökeként a császárhoz meneszti
Commercy herceget. Souches-nak megparancsolja, hogy a katonaságot tartsa vissza
az öldökléstől és a fosztogatástól, s a városon belül állítsa őket hadirendbe. Croy a
piacot és a jobb állásokat foglalja el. Mikor
hírül adják a parancsokat, egy mindenre
elszánt janicsárcsapat összegyűlik a Zsidó utcában, s a várkapitány buzdítására
újabb összecsapás bontakozik ki, amely a
halálra szántakkal szemben inkább csak
nehéz, mintsem hosszú lett, ugyanis mikor
már sokat golyók s lándzsák lőttek s döftek át, futásnak eredtek a várpalota felé,
nehogy hátulról bekerítsék őket. Egyedül a
kapitány állt meg szilárdan az állásában,
ócsárolva övéi gyalázatos viselkedését, és
sok sebben vérezve a bátor vezér hivatásához hűen halt meg.
Mikor ezt a csoportot szétszórták, az árkokkal, sáncokkal szabdalt, hulláktól járhatatlan utakon szerte előnyomuló győztesek újabb veszedelembe kerültek. Buda
minden talpalatnyi helyéért meg kellett küzdeniük.
Betörik a Fehérvári kaput, s beözönlik rajta a szolgák tömege. Összevissza futkosnak a préda után. A
várpalotából kitörnek a törökök, s néhányat közülük
megölnek, a többieket megfutamítják, s ezzel megzavarják a katonák hadrendjét is, mert hiszen a vezérek óvatlanul jártak el, mikor meglazították a hadsorokat, hogy helyet adjanak a futkosó csőcseléknek.
Ez a közbelépés volt a törökök utolsó kísérlete.
Ekkorra már az összes fal, erődítés, utca be volt
véve. Croy herceg hátba támadta a várpalotát erősen védelmező törököket. Ezzel megkönnyítette a
dolgukat a bajoroknak, akik még nem fejezték be a
heves ostromot. Ők valamivel később rohamoztak,
mint a császáriak, s rögtön az első előnyomulásnál
elvesztettek 150 embert, s ez egy ideig meg is állította
őket. Végül újra harcba indultak, s át a számtalan
akadályon az ellenséget a kertek szögletébe szorították. S csak akkor ért véget a harc, mikor (meglátva
Croyt s a már bevett város tüzeit) az összes török a
kettős fallal körülvett térre gyűlt, s fegyvereit eldobva
életéért esedezett. A Bajor megkérdezte a Fővezért,
mi legyen a barbárokkal. A Fővezér a Választófejedelem belátására bízta a dolgot. Strattman elérte,
hogy fogadják el megadásukat, azt mondván, hogy
dicstelen lenne a keresztényekre nézve, ha kegyetlenek lennének azok ellen, akik a jó katonák tisztét
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a végsőkig kitartó bátorsággal betöltötték. Serényi
közölte a megadás feltételeit.
Négy császári és néhány brandenburgi zászlóaljat a városba, a Serau-ezredet a romokba állították,
a kapuk és a város körül erős őrség állt, hogy sehol
ne legyen kiút. Ugyanilyen gondossággal intézkedtek a várpalotát illetően is. A győzelemnek tanúja
volt a vezír is, aki szokása szerint a magaslatokra
fölvezette a hadsereget, s igen gyorsan visszavonult,
miután saját szemével látta a szerencsétlenséget.
Miután mindent így elrendeztek, mindkét vezér, a
dicsőséges portól bemocskolva visszatért a táborba.
Egész éjszaka folyt az öldöklés és a fosztogatás, bár
sok helyen ütött ki tűzvész, s ez nem engedte, hogy
a zsákmány nagy része a katonák kapzsiságának
prédájává legyen.”
Íme, a törökökkel esett legszomorúbb tragédia!

Metszet Buda 1686-os
visszafoglalásáról.

Buda újra keresztény kézben
Így esett ennek az erős és nagy területek fölött uralkodó városnak az ostroma: gyászos volt a török
birodalomnak, a keresztény világnak azonban
szerencsés, még ha oly sok fáradságba és imádságba került is. Mikor elterjedt a győzelem híre,
nem volt Európában egy nép, egy vallás sem,
mely a város elfoglalását nem is annyira Lipót,
mint inkább a maga hasznának ne tartotta volna.
Igen sok helyen rendeltek el könyörgéseket, játékokat s más efféle ünnepélyes szerencsekívánatokat,
s a nép közt ajándékokat osztogattak. Egyébként a vezérek másnap diadalmenetben vonultak
be a városba, s miután megtisztították a barbár
mocsoktól Szent István templomát, elénekelték
Szent Ambrus himnuszát, majd miután Isten, a
győzelem szerzője iránt minden módon kifejezték
jámbor köszönetüket, szemlét tartottak a fegyverraktárban, melyet az ostromlottak gondosan
megvédtek a tűzvésztől, 200 különböző kaliberű
ágyút, roppant mennyiségű hadiszert s több hónapra elegendő élelmet találtak.
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Hogy tovább itt időzzenek a vezérek, abban
a holttetemek s a még füstölgő házak ragálya és
bűze akadályozta meg őket. Ideiglenes őrségül a
városba helyeztek Thüngen parancsnoksága alatt
4000 katonát; azoknak a törököknek, akik megadták magukat, parancsba adták, hogy égessék el
az elesettek tetemeit, a munkásokat pedig az erődítések helyreállítására irányították. Igen rettenetes,
és szinte elképzelhetetlenül mocskos volt a város
kinézete. Több ezer holttest hevert az utcákon, s
a látványt még az is szomorúbbá tette, hogy nemcsak férfiak, hanem asszonyok és gyermekek sok
sebbel megsebesített tetemei is ott feküdtek, amit
még azok sem tudtak szánalom nélkül nézni, akik
megölték őket. Nem maradt egy ház se, mely ne
lett volna átlyukasztva, szétrombolva vagy kiégve.
Elsősorban a várpalotát fájlalták, akik hajdani
állapotában látták valamikor, vagy a történelemből ismerték. Ebből a ragyogó és a királyi fenség
mutogatására készült székhelyből nem maradt
más, csak átlyuggatott s romba dőlt falak, beomlott boltívek, paloták, tanácstermek, csúnyán bezúzott lakomázóhelyek, csonka tornyok, összetört
sétányok, tátongó cellák, melyeknek mélyéből
mindenféle dögvészes lehelet gőzölgött elő. A terület, mely (ha nem is volt túlzottan tágas) hajdanában magán hordozta a királyi pompa jegyét,
szinte járhatatlan volt a romhalmazoktól vagy a
rakásban heverő temetetlen holttestektől. A többi részt még csak meg se lehetett közelíteni, csak
néhány nap múlva – nem is annyira azért, mert
számíthattak a lesvetésre, amihez minden barbár
olyan jól ért, hanem a vértől iszamos és ragályt
terjesztő holttestekkel borított romok miatt; s ezek
amilyen rettenetes látványt nyújtottak, ráadásul
még mindenféle fertőzéssel is fenyegették azokat,
akik beljebb merészkednek.
Bámulatra méltó vadság volt a foglyokban, hiszen bár enyhébben bántak velük, mint sorsukban
azt várhatták, mégis inkább választották a halált,
mint az életet, s átkozták balszerencséjüket, hogy
gyönyörűséges Budájukkal együtt nem eshettek el.
Mások nem vettek magukhoz ételt, vagy sírtak s
zokogtak (mivel jajgatni nem mertek), míg aztán
szétosztották őket a győztesek között, s lassan magukhoz tértek s lecsillapodtak. Szerencsésebben
menekült ki ebből a szerencsétlenségből a várkapitány helyettese, Csonka bég janicsáraga. így ír
róla Wagner: „Ez a tisztes kinézetű férfiú derék
erkölcsei révén kiérdemelte, hogy kereszténnyé legyen; a szent keresztségben a Lipót nevet kapta
pártfogójától, a császártól, lovagi rangot nyert, s

Abdurrahman, az utolsó
budai basa portréja Boethius
Ruhmbelorberter Triumph
című, 1688-ban megjelent
művéből. Buda 1686-os
visszafoglalásakor a basa bátran
védte a várat
a keresztény seregekkel
szemben. Abdurrahman
a szeptember elején meginduló
utolsó, döntő roham során,
karddal a kezében halt hősi
halált. Elszánt bátorsága
és kitartása még ellenfeleiben
is őszinte tiszteletet ébresztett.
Halála helyét a budai Várban
emlékmű jelzi

mindeddig példátlan módon, magyar ezredesként
katonáskodott a Rajnánál. Fia még ma is él, atyja nyomdokain halad. Csonka bég, akiről most
beszélünk, elmondta, hogy a várőrségben 10 000
janicsár volt, a lovasságon s más csapatokon kívül
körülbelül 6000-en voltak, akik az ostromlás kezdetekor a városba jöttek.”

Törökök gyásza
– keresztények öröme
El se lehet gondolni, és semmi ékesszólás nem képes
leírni, hogy a város bevétele után mekkora gyász
telepedett a törökökre. Szerfölött megkedvelték a
több mint másfél évszázad alatt ennek a városnak
a vendégszeretetét, mely oly nagy területek fölött
uralkodott (hiszen Magyarország nagyobb részét
innen irányították), s melynek fekvése oly kies volt,
s módfelett el volt látva minden lehetőséggel, ami
a kellemes élethez szükséges. Tágas kilátás nyílott a
hosszan s szélesen kiterjedt síkságra, a levegő csodálatosan egészséges volt, a város alkalmas a törököknek oly kedves melegfürdők építésére, s a város és
Pest közötti szorosban elfolyó Duna olyan látványt
nyújtott, hogy mindenkinek összeszorult a szíve, mikor az elveszett Budára emlékezett.
S hogy tovább ne dühöngjön ez a viharos idő,
mindenütt könyörgéseket rendeltek el, hogy Mohamed szívét könyörületre indítsák a nép iránt, melyet
igazságtalanul nehéz sorscsapás ért. A barbár hitszónokok a nép bűneit ostorozták, melyek bünteté-
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a végsőkig kitartó bátorsággal betöltötték. Serényi
közölte a megadás feltételeit.
Négy császári és néhány brandenburgi zászlóaljat a városba, a Serau-ezredet a romokba állították,
a kapuk és a város körül erős őrség állt, hogy sehol
ne legyen kiút. Ugyanilyen gondossággal intézkedtek a várpalotát illetően is. A győzelemnek tanúja
volt a vezír is, aki szokása szerint a magaslatokra
fölvezette a hadsereget, s igen gyorsan visszavonult,
miután saját szemével látta a szerencsétlenséget.
Miután mindent így elrendeztek, mindkét vezér, a
dicsőséges portól bemocskolva visszatért a táborba.
Egész éjszaka folyt az öldöklés és a fosztogatás, bár
sok helyen ütött ki tűzvész, s ez nem engedte, hogy
a zsákmány nagy része a katonák kapzsiságának
prédájává legyen.”
Íme, a törökökkel esett legszomorúbb tragédia!

Metszet Buda 1686-os
visszafoglalásáról.

Buda újra keresztény kézben
Így esett ennek az erős és nagy területek fölött uralkodó városnak az ostroma: gyászos volt a török
birodalomnak, a keresztény világnak azonban
szerencsés, még ha oly sok fáradságba és imádságba került is. Mikor elterjedt a győzelem híre,
nem volt Európában egy nép, egy vallás sem,
mely a város elfoglalását nem is annyira Lipót,
mint inkább a maga hasznának ne tartotta volna.
Igen sok helyen rendeltek el könyörgéseket, játékokat s más efféle ünnepélyes szerencsekívánatokat,
s a nép közt ajándékokat osztogattak. Egyébként a vezérek másnap diadalmenetben vonultak
be a városba, s miután megtisztították a barbár
mocsoktól Szent István templomát, elénekelték
Szent Ambrus himnuszát, majd miután Isten, a
győzelem szerzője iránt minden módon kifejezték
jámbor köszönetüket, szemlét tartottak a fegyverraktárban, melyet az ostromlottak gondosan
megvédtek a tűzvésztől, 200 különböző kaliberű
ágyút, roppant mennyiségű hadiszert s több hónapra elegendő élelmet találtak.

299

MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNETE MOHÁCSTÓL A ZENTAI CSATÁIG

Hogy tovább itt időzzenek a vezérek, abban
a holttetemek s a még füstölgő házak ragálya és
bűze akadályozta meg őket. Ideiglenes őrségül a
városba helyeztek Thüngen parancsnoksága alatt
4000 katonát; azoknak a törököknek, akik megadták magukat, parancsba adták, hogy égessék el
az elesettek tetemeit, a munkásokat pedig az erődítések helyreállítására irányították. Igen rettenetes,
és szinte elképzelhetetlenül mocskos volt a város
kinézete. Több ezer holttest hevert az utcákon, s
a látványt még az is szomorúbbá tette, hogy nemcsak férfiak, hanem asszonyok és gyermekek sok
sebbel megsebesített tetemei is ott feküdtek, amit
még azok sem tudtak szánalom nélkül nézni, akik
megölték őket. Nem maradt egy ház se, mely ne
lett volna átlyukasztva, szétrombolva vagy kiégve.
Elsősorban a várpalotát fájlalták, akik hajdani
állapotában látták valamikor, vagy a történelemből ismerték. Ebből a ragyogó és a királyi fenség
mutogatására készült székhelyből nem maradt
más, csak átlyuggatott s romba dőlt falak, beomlott boltívek, paloták, tanácstermek, csúnyán bezúzott lakomázóhelyek, csonka tornyok, összetört
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azt várhatták, mégis inkább választották a halált,
mint az életet, s átkozták balszerencséjüket, hogy
gyönyörűséges Budájukkal együtt nem eshettek el.
Mások nem vettek magukhoz ételt, vagy sírtak s
zokogtak (mivel jajgatni nem mertek), míg aztán
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Törökök gyásza
– keresztények öröme
El se lehet gondolni, és semmi ékesszólás nem képes
leírni, hogy a város bevétele után mekkora gyász
telepedett a törökökre. Szerfölött megkedvelték a
több mint másfél évszázad alatt ennek a városnak
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nyújtott, hogy mindenkinek összeszorult a szíve, mikor az elveszett Budára emlékezett.
S hogy tovább ne dühöngjön ez a viharos idő,
mindenütt könyörgéseket rendeltek el, hogy Mohamed szívét könyörületre indítsák a nép iránt, melyet
igazságtalanul nehéz sorscsapás ért. A barbár hitszónokok a nép bűneit ostorozták, melyek bünteté-
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séül ezzel a veszedelemmel sújtotta Isten a minap
még virágzó birodalmat. A hitszónokok szóval,
könnyekkel, jajveszékeléssel, sőt üvöltéssel is azt
verték a fejükbe, hogy meg kell jobbítani az erkölcsöket, arra biztattak, hogy bőkezűen osztogassák az
alamizsnát a szűkölködőknek, még ha keresztények
vagy zsidók is azok, s ezekkel a jámbor cselekedetekkel könyörögjenek Mohamed istenségéhez, hogy
bírja rá az egyetlen, magasságos Istent arra, hogy
meghallgassa a lesújtott nép könyörgését.
Nemcsak a köznép eszmélt föl: maga a szultán
sem a szerencsét vagy a vezír gyávaságát hibáztatta, hanem a maga és népe bűneit – akár mert
valóban így érzett, akár azért, hogy egy színlelt jó

300

tanáccsal elvegye a félelmet az életéért rettegő vezírtől. Ez ugyanis igen nagy hazugsággal állt elő: a
szultánnak azt hazudta, hogy 160 000 elszánt lelkű keresztény szállt vele szembe, s így nem lehetett
Budát megsegítenie. A Konstantinápolyba küldött
foglyokat esküvel kötelezték, hogy erősítsék meg ezt
a hazugságot. Ez történt a törököknél.
A császáriak, Strattmant is bevonva, haditanácsot tartottak, s aprólékosan megvizsgálták, mit
lehet kezdeni a megfélemlített ellenséggel az ősz még
hátralévő részében. Voltak a vezérek közt, akik úgy
vélték, hogy a lecsökkent létszámú és a fáradságokban megtört katonaságot kímélni kell. Nem állt volna messze ez az elgondolás a Lotharingiai vélemé-
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nyétől sem, ha nem lebegett volna szeme előtt már
a következő évi hadjárat is, és helyesebbnek nem
gondolja, hogy a megfélemlített ellenséget minél távolabb szorítsa Buda határától, s hogy vagy erővel,
vagy megadással a szomszédos várakat is hatalma
alá vegye.
Beck parancsnoksága alatt Budán hagytak egy
6000 fős helyőrséget, és Scherffenberggel, a szlavóniai csapattest parancsnokával együtt az egész hadsereg elvonult Ercsi felé, miután fölszedték a sátrakat és elegyengették a sáncokat. A legelő és az itatás
szűkös volta miatt csak lassú menetben tudtak előrehaladni, s elértek a Duna jobb partján fekvő Pentele
faluhoz. Mikor itt megtudták, hogy a vezír elvonult
Belgrádba, a Badeninek és Scherffenbergnek kiadták a parancsot, hogy a melléjük rendelt csapatokkal – a Scherffenberg-csapattesten kívül 13 ezred
volt – gyorsított menetben vonuljon Pécs ellen és
ostromolja meg. Caraffának a többi csapattal a Dunán átkelve Szeged felé kellett tartania, hogy aztán
majd Felső-Magyarországon keressen téli szállást.
Nincs most helye annak, hogy mindazokat az
örök emlékezetre és babérra méltó dolgokat, melyek ezen az őszön akár csak Buda elfoglalásakor,
vagy más események során történtek, elmondjuk.
A Lotharingiai még kis ideig megállt Kalocsánál,
hogy az ellenség próbálkozásait vagy az övéi hadi
szerencséjét megfigyelje, majd átkelt a Dunán, hogy
az addig megosztott hadsereg kölcsönösen segíteni
tudjon egymáson, s végül október végén győztesen
bevonult Bécsbe.

* Idézet Bél Mátyás: Buda visszavívásáról
(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1986)
című könyvéből

Lotharingiai Károly hadinaplója
Buda visszafoglalásáról, 1686 *

Alig játszódott le mindez, az előőrsbe kiküldött magyar huszárok jelentették a hercegnek, hogy az egész török sereg megjelent
Érd vonalában. Azon a helyen, ahol két
évvel korábban Károly herceg emlékezetes győzelmét aratta az akkori felmentő seregen. Ennek a diadalnak az emléke arra
sarkallta a hadvezéreket, hogy lépjenek fel
támadólag a nagyvezér ellen, és vívjanak

döntő csatát a felmentő sereggel. Károly herceg azonban azon az állásponton volt, hogy
Scherffenberg erdélyi hadtestének a beérkezése előtt ne kezdjenek ilyen vállalkozásba,
hanem addig, ha csak lehetséges, védelmi
harcot folytassanak. A magyar őrségen kívül
ugyanis mindössze 40 000 harcképes emberből állt az egész ostromló sereg, s vele szemben a tatár haddal egyesült felmentő sereg –
a hírek szerint – ennek mintegy a kétszerese
volt. Érvelését a haditanács most is elfogadta, és úgy döntött, hogy Scherffenberg beérkezéséig nem kezdeményez a nagyvezérrel
szemben, s kikényszerített harc esetén sem
üldözi őt. Arról is határoztak, hogy a rendelkezésre álló 18 000 német lovasból 2000 fő, a
3000 magyar huszárból pedig 1000 fő a vár
körüli szolgálatokra marad; a 15 000 német
gyalogosból 4500 fő és a 4000 magyar hajdúból 1500 fő a vívóárkokat őrzi. Ugyanakkor
16 000 német lovas, 10 500 német gyalogos,
2000 magyar huszár és 2500 magyar hajdú
– összesen 31 000 katona – a nagyvezér felmentő akcióját hárítja el.
Arról, hogy ezekben a napokban milyen
hangulat uralkodott az ostromlók táborában,
érdekes adalékot szolgákat Grimani lovag
augusztus 21-i levele: „Ami az ostrom ügyeit illeti, csak annyit mondhatok, hogy most
minden még bizonytalanabb lesz mint eddig
volt, és hogy az ütközet [ti. a nagyvezérrel
való megütközés] mindent el fog dönteni, ha
csak az ellenség nem fog egy különítményt
útnak indítani és egyszersmind a városnak
segélyt nem hoz.” Ezen és az elkövetkező
napon valóban úgy tűnt, hogy a nagyvezér
föltétlenül megtámadja az ostromlókat.
Augusztus 12-én előnyomult a Duna mentén Tétény és Promontor közé, minek nyomán Károly herceg a korábbi megállapodás
értelmében kilépett a circumvallatióból,
hogy a bajorok segítségére menjen, vagy ha
a nagyvezér a Sváb-hegy elfoglalására kanyarodnék bal szárnyával, azt meghiúsítsa.
Ám a meginduláskor olyan híreket kaptak,
hogy a nagyvezér tábora tüzeket rak azon
a hegyoldalon, amelyet a császári csapatok
elfoglalni szándékoztak, „minek folytán mi
visszarendeltettünk sátorainkba” – írta az
angol hadmérnök tiszt.
Másnap reggel a nagyvezér serege a Törökbálint és Promontor közti fennsíkra vo-
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a következő évi hadjárat is, és helyesebbnek nem
gondolja, hogy a megfélemlített ellenséget minél távolabb szorítsa Buda határától, s hogy vagy erővel,
vagy megadással a szomszédos várakat is hatalma
alá vegye.
Beck parancsnoksága alatt Budán hagytak egy
6000 fős helyőrséget, és Scherffenberggel, a szlavóniai csapattest parancsnokával együtt az egész hadsereg elvonult Ercsi felé, miután fölszedték a sátrakat és elegyengették a sáncokat. A legelő és az itatás
szűkös volta miatt csak lassú menetben tudtak előrehaladni, s elértek a Duna jobb partján fekvő Pentele
faluhoz. Mikor itt megtudták, hogy a vezír elvonult
Belgrádba, a Badeninek és Scherffenbergnek kiadták a parancsot, hogy a melléjük rendelt csapatokkal – a Scherffenberg-csapattesten kívül 13 ezred
volt – gyorsított menetben vonuljon Pécs ellen és
ostromolja meg. Caraffának a többi csapattal a Dunán átkelve Szeged felé kellett tartania, hogy aztán
majd Felső-Magyarországon keressen téli szállást.
Nincs most helye annak, hogy mindazokat az
örök emlékezetre és babérra méltó dolgokat, melyek ezen az őszön akár csak Buda elfoglalásakor,
vagy más események során történtek, elmondjuk.
A Lotharingiai még kis ideig megállt Kalocsánál,
hogy az ellenség próbálkozásait vagy az övéi hadi
szerencséjét megfigyelje, majd átkelt a Dunán, hogy
az addig megosztott hadsereg kölcsönösen segíteni
tudjon egymáson, s végül október végén győztesen
bevonult Bécsbe.
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Érd vonalában. Azon a helyen, ahol két
évvel korábban Károly herceg emlékezetes győzelmét aratta az akkori felmentő seregen. Ennek a diadalnak az emléke arra
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támadólag a nagyvezér ellen, és vívjanak

döntő csatát a felmentő sereggel. Károly herceg azonban azon az állásponton volt, hogy
Scherffenberg erdélyi hadtestének a beérkezése előtt ne kezdjenek ilyen vállalkozásba,
hanem addig, ha csak lehetséges, védelmi
harcot folytassanak. A magyar őrségen kívül
ugyanis mindössze 40 000 harcképes emberből állt az egész ostromló sereg, s vele szemben a tatár haddal egyesült felmentő sereg –
a hírek szerint – ennek mintegy a kétszerese
volt. Érvelését a haditanács most is elfogadta, és úgy döntött, hogy Scherffenberg beérkezéséig nem kezdeményez a nagyvezérrel
szemben, s kikényszerített harc esetén sem
üldözi őt. Arról is határoztak, hogy a rendelkezésre álló 18 000 német lovasból 2000 fő, a
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körüli szolgálatokra marad; a 15 000 német
gyalogosból 4500 fő és a 4000 magyar hajdúból 1500 fő a vívóárkokat őrzi. Ugyanakkor
16 000 német lovas, 10 500 német gyalogos,
2000 magyar huszár és 2500 magyar hajdú
– összesen 31 000 katona – a nagyvezér felmentő akcióját hárítja el.
Arról, hogy ezekben a napokban milyen
hangulat uralkodott az ostromlók táborában,
érdekes adalékot szolgákat Grimani lovag
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csak az ellenség nem fog egy különítményt
útnak indítani és egyszersmind a városnak
segélyt nem hoz.” Ezen és az elkövetkező
napon valóban úgy tűnt, hogy a nagyvezér
föltétlenül megtámadja az ostromlókat.
Augusztus 12-én előnyomult a Duna mentén Tétény és Promontor közé, minek nyomán Károly herceg a korábbi megállapodás
értelmében kilépett a circumvallatióból,
hogy a bajorok segítségére menjen, vagy ha
a nagyvezér a Sváb-hegy elfoglalására kanyarodnék bal szárnyával, azt meghiúsítsa.
Ám a meginduláskor olyan híreket kaptak,
hogy a nagyvezér tábora tüzeket rak azon
a hegyoldalon, amelyet a császári csapatok
elfoglalni szándékoztak, „minek folytán mi
visszarendeltettünk sátorainkba” – írta az
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nult, azzal a céllal, hogy megtámadja az ostromlókat, de látva, hogy azok tábora „meg
volt erősítve rőzsekévés ostromfallal úgy,
olyan jól el volt rekesztve és zárva, akár
valamilyen megerősített város” – a törökök
csupán tüntető felvonulást mutattak be, amit
kisebb összecsapások kísértek. Nagyobb
harccselekményekre csupán augusztus 14én került sor, amelyről így számol be két
szemtanú, a brandenburgi sebészorvos és
az angol hadmérnök: „A harmadik nap 1 óra

körül a török jobb szárny támadást kezdett – írja
Johann Dietz – irtózatos lármával indult meg az
ütközet. Elkeseredett csata fejlődött ki mindkét
részről. Se látni, se hallani nem lehetett mást,
mint dörgést, villámlást, trombitálást, dobolást
és jajgatást. Az ágyúk erős kartácstüzet adtak,
aszerint, amint az ellenség támadt, ide-oda cipelték őket. Ötnegyedórai küzdelem után az ellenség visszavonult. Összevissza feküdtek a halottak, haldoklók és sebesültek.”
Jacob Richards beszámolója ennél sokkal
részletesebb és szakszerűbb: „Reggel 5 óra
tájban észrevettük, hogy az ellenség ismét lenyomul a síkra, bal szárnyán lévén 3 vagy 4
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erős osztály, mely elválva tőle a völgy hos�szában indult, úgy hogy azon hegyek mögé
jöhessenek, melyek a mi jobbunkon voltak,
azon szándékkal, hogy azokat elfoglalván, a
mi jobb szárnyunkat oldalban és hátulról támadhassák meg és segítséget vethessenek a
városba; de a lothringeni herceg észrevevén
szándékukat, 7 ezred lovasságot és néhány
magyar csapatot Dünnewald, Taffe és Pálffy
tábornokok vezérlete alatt rendelt fel a hegytetőre, szembe az ellenséggel; alig értünk mi
fel a hegytetőre, azonnal a törökök a bal oldalunkon mutatkoztak, még mindig felénk
nyomulván, egy mély völgy lévén közöttünk; kis idő múlva jobb oldalunkon, ahol
a völgy végződik, új ellenséges csapatok
jelentek meg; az ő derékhadok [Their Body]
azonban még nem érkezvén meg, vagy 1 óra
hosszát magyarokkali csatározásban töltöttek, midőn rögtön a hegyek fedve voltak az
ellenséggel, kik azonnal nyolc ágyútöltéssel
[helyesen: sortűzzel] köszöntöttek meg bennünket és rettenetes lármával, igen dühösen
rohantak a magyarokra, kik azonnal engedtek, amire gróf Taffe stb. előnyomult, Fritz-
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James úr és az angol önkéntesek az első
rendben foglalván helyet.
Ezen támadás oly vitézül volt intézve,
hogy az ellenség azt ki nem állhatta, hanem
azonnal, oly sebesen amint jött volt, elszaladt; mi vagy egy mérföldnyire [eredetiben:
„abaut a Leaquege” – 3 angol mérföld] üldöztük; az út oly rossz volt a gyalogságra
nézve, hogy a janicsárok nagyobb része
elvágatott, a többiek bokrokon és mély árkokon keresztül azon lapály felé szaladtak,
mely a völgybe vezet, ahol erős tartalékseregük volt; minek folytán mi megállottunk,
bevárván osztályunknak azon részét, mely
nagy kerületet [a graet circuit: egy nagy
kört] csinált azok üldözésében, kik a mi táborunk közt fekvő síkra futottak. Innen mi
azután szemmel tartottuk a török sereg többi
részét, kik mint juhok voltak szétszórva.
Midőn az említett 7 ezred megverte a törököket a hegyen, ő fensége [ti. Károly herceg] azonnal előmozdította jobb szárnyát,
a hegyről a sík felé. A brandenburgiak és a
segédcsapatok elhagyván sáncvonalaikat, jó
rendben az ellenség ellen indultak, mielőtt
a bajorok (kik a bal szárnyat képezték) a lapály felé haladtak volna.
A török jobb szárny most az ő halomtetőire
vonult vissza, mely igen nehezen volt hozzáférhető; és ott hagyván egy osztályt, a
többit a bal szárnyra küldötték, mely most
keményen nyomatott Taffe és Dünnewald
által, kiknek állása a lothringeni herceg mozdulatával nyugtalanította a törököket, ezek
nem mozdulván hegyeikről, mi az érintett
rendben maradtunk, bosszantván őket
amennyire lehetett síkágyúinkkal [ti. tábori
ágyúinkkal]; ugyanakkor egy török csapat
igen élénken támadta meg jobb szárnyunk
bal oldalát, ahol egy magyar csapat állott,
kik csakhamar engedtek; és ha Taffe tábornok két vagy 3 század dragonyossal a segítségükre nem jő (az ellenség máris áttörvén
vonalunkon), valószínű, hogy az ellenségnek sikerült volna segélyt juttatni a városba.
Kevéssel azután egy csapat elvált az ellenség bal oldalától és a mi jobb szárnyunk
jobb oldalának tartott; gróf Taffe ezt észrevévén, nagy lélekjelenléttel azonnal parancsot
adott vagy 4 század könnyű lovasságnak,
hogy azon hegy tövét elfoglalják, amelyet a
törökök elfoglalni szándékoztak, hogy innen

a városba juthassanak. Gróf Taffe ezen parancsa oly készséggel hajtatott végre, hogy
alig sikerült több mint 20 vagy 30 töröknek a
hegyre érni, akik darabokra vágattak.
Tábornokunk most kétkedni látszott az
eljárásról, melyet kövessen, ha vajjon megtámadja-e az ellenséget a hegyen és így tökéletes győzelmet nyerjen, vagy visszavezetve
a sereget a sáncvonalainkba, folytassa az
ostromot. De a törökök hátrálni látszatván
és tekintetbe vévén, hogy mily nehéz és
mily fárasztó a már amúgy is sokat szenvedett lovasságnak a felmenet és mily gyenge,
mily könnyen áttörhető volt a szárnya az
oly dühhel támadó ellenség által, kinek fő
célja volt az előtte levő várost megmenteni,
és ki meg fogott volna elégedni, ha az egész
hadsereg árán is képes lett volna azt megtartani [and would be Content to sacrifice their
whole Army to its Preservation]; tanácsosabbnak tartotta visszatérni sáncainkba és
folytatni az ostromot.”
A későbbi magyar hadtörténeti irodalom
általában úgy írta le az augusztus 14-i ös�szecsapást, hogy a 8–9000 főnyi válogatott
hadtesttel támadó török, miután Petneházy
huszárjait visszanyomta, Lodron horvátjait megfutamította. Ekkor Mercy tábornok
– Dünnewald altábornagy parancsára – a
segítségükre érkezett két német, valamint
a Bercsényi-huszárezreddel a törökre támadt, azok első harcvonalát, a janicsárok
tüze ellenére visszanyomta. Ezt követően
Petneházy is támadásba ment át, s követve
a Lotharingiai Károly által küldött ezredektől, Dünnewald egész hadereje a törökökre
rohant. Károly herceg Napló-jában azt olvashatjuk: a mieink „már nem hagytak időt az
ellenségnek az ágyúk újratöltésére, hanem
rájuk támadtak”. A menekülő szpáhik „otthagyták az ágyúikat, amelyekből nyolcat
zsákmányoltunk, cserben hagyva a gyalogosokat, akiket úgy lőttek halomra, ezekben
a kis bokrokban mint a szalonkákat, bár 7-8
közülük kivont szablyával védekezett a mieink ellen”.
Jóllehet a nagyvezér felmentő serege
nem szenvedett döntő vereséget – sőt még
nagyobb embervesztesége sem volt – az
augusztus 14-i harcászati kudarc mégis
végleg elvette a törökök kedvét attól, hogy
újabb nyílt csatában mérjék össze erejüket
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Buda visszafoglalásának
emlékére vert ezüstérem I. Lipót
portréjával és az ostromlott vár
látképével. G. F. Nürnberger
alkotása

a Budát ostromlókéval. A szökevények arról
számoltak be, hogy a fölmentő hadsereg katonái között „a legnagyobb zavar és levertség uralkodik”. Ennek okát Grimani lovag
főképpen abban látta, hogy a fölmentő hadban lévő török katonák „bár fiatalok és szép
termetűek, de se nem harcedzettek, se nem
bátrak”. Ezt a nézetet támasztja alá többek
között a francia követ, de erről számolt be
az a németalföldi, továbbá az a négy lengyel
illetékességű személy is, akik a török táborból jöttek Lotharingiai Károlyhoz. Más szökevények jelentése szerint, a harcban részt
vevő 8000 fős török hadtest vezénylő tisztje
azt jelentette a nagyvezérnek, hogy ő ugyan
oroszlánként támadta meg a németeket, „de
ördögi ellenállásra talált, lovasai parancsa
ellenére visszafordultak, otthagyták a gyalogosokat, akikről nem tud elszámolni”. Ekkor
a nagyvezér a szakállába köpött a jelentéstevőnek, majd „megzsinóroztatta” – vagyis
megfojtatta – őt.
A megtorló intézkedések nem sokat változtattak a helyzeten. Augusztus 16-án a bajor
állások előtt megjelent törökök harc nélkül
elvonultak, és a nagyvezérnek ismételten tapasztalnia kellett, hogy ha ezzel a hadsereggel megtámadja az ostromló hadat, a döntő
vereség csaknem bizonyosra vehető. Budától messzebbre is csupán azért nem kellett
elvonulnia, mert Lipót császár és magyar
király megparancsolta a hercegnek, hogy ne
lépjen fel támadólag a nagyvezér serege ellen. Miután a nagyvezér nyílt csatában nem
remélhetett sikert, csakis arra törekedhetett,
hogy kerülő úton annyi segélycsapatot juttasson Budára, amellyel azok elhúzhatják
a védekezést a hadműveleteknek általában
véget vető hideg idő beálltáig.
Lotharingiai Károly, tapasztalva, hogy
a török felmentő sereg támadásával nem
kell számolnia, az ostromra koncentrálta figyelmét. Augusztus 16-án megpróbálta a két
nappal előbbi összecsapásban zsákmányolt
török hadi lobogók nyilvános kitűzésével
csökkenteni Buda védőinek ellenálló kedvét. Másnap az ostromlók kísérletet tettek
egy, a törökökéhez közelebbi sánc elfoglalására, de ez kudarccal végződött. Ha a tétlenkedő nagyvezér nem is zavarta különösebben az ostrom folytatását, annál inkább
hátráltatta azt a kedvezőtlen, esős időjárás.
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Nemkülönben az aknászok újabb sikertelensége. Az ostromműveletek augusztus 19-én is
meglehetősen csekély eredménnyel folytak.
Ekkor kapta Lotharingiai Károly a hírt, hogy
az egész török felmentő had „már csatarendben állt”, és csupán azért nem támadta meg
az ostromlókat, mert az elfogott császári katonák azt közölték a nagyvezérrel, hogy a
„németek” pontosan ismerik a terveit.
A várt török támadás elmaradt, s éppen
ezért augusztus 20-ra virradóan meglepte az
ostromlókat az az akció, amelyet a teljesen
cselekvésképtelennek hitt törökök hajtottak
végre.
Mindenki biztonságban érezte magát a táborban, a tábornokok sátraikban aludtak, s
a tisztek egy része könnyelműen elhagyta a
Szent Pál völgye mentén kijelölt tartózkodási helyét. Egyszerre a Lipótmező felől vészkiáltások hasítottak a levegőbe! Felropogtak
az előőrsök fegyverei, s mire a brandenburgiak álmukból ocsúdtak, mintegy ezerezerkétszáz török lovas vágtatott el a sátraik
mellett, akiket a circumvallatio nyitva hagyott átjáróin újabb kétezer lovas követett.
Ez utóbbiakat a brandenburgiaknak sikerült
feltartóztatni, ám az elöl haladók – nem törődve a rájuk zúduló puskatűzzel – folytatták útjukat. Az időközben riadóztatott ostromlók ugyan keményen szembeszálltak
velük, de mintegy 300 lóra ültetett janicsár
a Fehérvári kapun keresztül így is bejutott
a várba, akiket azután Abdurrahman pasa
díszsortűzzel, ünnepélyesen fogadott.
Károly herceg, e részleges török sikerrel
nem törődve, egyre keményebben folytatta az ostromot. Augusztus 21-én kettőzött
erővel lövette a várat; „A nyolc 24 fontosból álló ütegünk – írja Jacob Richards – ma
kezdett a Sz. Pál völgyébe néző gömbölyű
torony ellen működni, melynek ellenében,
a 2 torony közti bástyán a törökök 7 nehéz
ágyúból álló üteget emeltek, mely nekünk
sok alkalmatlanságot okozott.” Ezt követte
a bajorok augusztus 22-i sikeres akciója a
várkastély ellen, aminek eredményeként –
jelentéktelen veszteségek árán – állást foglaltak el a várban. „A támadásnak ez ideje
alatt – írta Károly herceg – a mi oldalunkon
is álriadót fújtunk, amely minden valószínűség szerint nagyon jól sikerült, mivel az ellenség tömegesen összefutott [ti. a várban],
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bombáink, köveink és ágyúink pedig szüntelenül bombázták őket.”
A várvédők még mindig keményen helytálltak, de Abdurrahman pasa jól tudta, hogy
már nem tarthat sokáig az ellenálló erejük. Egyre-másra küldte hát a segélyt kérő
futárokat a nagyvezérhez, aki 40 forintot
ígért mindazoknak, akik bejutnak a várba.
A nyert értesülések szerint mintegy négyezren jelentkeztek a veszélyes feladatra.
Augusztus 29-én kísérelte meg a nagyvezér
ezek bejuttatását Budára, de legfeljebb 4-5
vállalkozó ért be oda közülük. A többieket
lekaszabolták az ostromlók, akik ezután –
Dietz tábori sebész elmondása szerint – „lehúzták a bőrüket, kiolvasztották a zsírt és a
membra virilist [hímtagot] levágták és nagy
zsákokba, megaszalva eltették. Ebből készítették a legtökéletesebb múmiát [ti. gyógyszert]. Legtöbbször föl is boncolták a halottakat, átvizsgálták a belső részeket, hogyha
netalán aranyat nyelt, megtalálják”. A nagy
forróságban a feldarabolt emberi és állati tetemek olyan bűzt árasztottak, hogy azt alig
lehetett elviselni. A magyar parasztokat és a
talpasokat rendelték ki, hogy óriási gödröket
ásva eltemessék a hullákat.
A halálesetek, a sebesülések és a betegségek miatt megfogyatkozott számú ostromlók
között igen nagy örömet okozott, amikor augusztus utolsó napjaiban megérkezett az erdélyi Scherffenberg-hadtest. ,,A török most
már tehet, amit akar, nincs okunk tőle tartani” – írta augusztus 29-én Grimani lovag. Így
látta ezt a nagyvezér is, aki biztos volt benne,
hogy Buda rövidesen menthetetlenül elesik.
Már csupán azon törte a fejét: hogyan menthetné meg nyakát a fenyegető selyemzsinórtól? Megpróbálta Abdurrahmant védőpajzsul
felhasználni. A Portára azt jelentette: olyan
felszólítást kapott Buda parancsnokától, hogy
ne tegye kockára a török sereget, mert ő mindennel el van látva és még sokáig ellent tud
állni az ostromlóknak. A nagyvezér úgy okoskodott, ha Buda elesik, Abdurrahman minden
bizonnyal karddal a kezében hal meg, s egy
halottra mindent rá lehet fogni. Ám ha mégis életben maradna, akkor ő ütteti le a fejét,
amiért „lebeszélte” őt a segélynyújtásról. Legalábbis így beszélték a Portán, amikor a Buda
elestéről szóló hír még nem jutott el oda – olvashatjuk a francia követ jelentésében.

Augusztus 30-án az ostromlók táborában
haditanácsot tartottak a legközelebbi teendőkről: „azon kérdés vitattatott” – írja az
angol hadmérnök tiszt –, „ha vajon mi előnyomuljunk-e az ellenség ellen, elegendő
erőt hagyván hátra sáncaink védelmezésére, vagy pedig hogy várjuk be az ellenséget
sáncainkban, folytatván az ostromot; végre
ez utóbbi vélemény fogadtatott el”.
A haditanácskozáson döntöttek a roham
lefolyásának módozatairól is. E szerint a
Bécsi kapu környékén a csapatok csupán
álrohamot hajtanak végre; a három főroham közül a jobb oldali a Vérmezőre néző
kurtina résén, a középső a sarki rondellánál,
a bal oldali pedig a sarki rondellától nem
messzire lévő, betöltött árokrészen hajtandó végre. A főseregből összesen 6 000 embert jelöltek ki az akcióban való részvételre.
A bajor hadtest 3 000 katonája a császári hadtól külön vívta a várkastélyt. A védők éberségének elaltatására azt a hírt terjesztették a
táborban, hogy szeptember 2-án kilépnek a
circumvallatios vonalakból, és megtámadják
a nagyvezér Érdnél állomásozó seregét. Károly herceg hadinaplójából megtudhatjuk: a
fővezér nagy súlyt helyezett arra is, hogy a
harc közben megsebesülteket a legrövidebb
időn belül olyan helyre szállítsák, ahol látványukkal nem gyakorolnak káros lélektani
hatást a küzdőkre. A szeptember 1-i parancsában elrendelte, hogy egy altiszt és 20 vértes katona segédkezzen az első sorokban a
sebesültek hátraszállításánál.
A nap, amely döntőnek bizonyult Buda
további sorsa szempontjából, a rettenthetetlen Abdi pasa harci cselekményével vette
kezdetét. Az utolsó budai beglerbég korán
reggel felrobbantatta az Esztergomi rondella áthidalása alá fúratott aknát. Nem sokat
ártott vele az ostromlóknak, sőt a robbanás
még könnyebbé is tette a török sánchoz való
jutásukat. A délelőtt viszonylagos csendben
telt el. Károly herceg az általános roham
időpontját akkorra tervezte, amikorra eldől,
hogy a nagyvezér ezen a napon megkísérel-e valamiféle akciót a védők támogatására. Az ellenség félrevezetésére különben
Lotharingiai Károly néhány lovasalakulatot
ki is léptetett a circumvallatióból Budaörs
irányába. Azalatt a rohamra kijelölt katonák,
akik már virradat előtt elfoglalták a kiindulá-
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erővel lövette a várat; „A nyolc 24 fontosból álló ütegünk – írja Jacob Richards – ma
kezdett a Sz. Pál völgyébe néző gömbölyű
torony ellen működni, melynek ellenében,
a 2 torony közti bástyán a törökök 7 nehéz
ágyúból álló üteget emeltek, mely nekünk
sok alkalmatlanságot okozott.” Ezt követte
a bajorok augusztus 22-i sikeres akciója a
várkastély ellen, aminek eredményeként –
jelentéktelen veszteségek árán – állást foglaltak el a várban. „A támadásnak ez ideje
alatt – írta Károly herceg – a mi oldalunkon
is álriadót fújtunk, amely minden valószínűség szerint nagyon jól sikerült, mivel az ellenség tömegesen összefutott [ti. a várban],
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bombáink, köveink és ágyúink pedig szüntelenül bombázták őket.”
A várvédők még mindig keményen helytálltak, de Abdurrahman pasa jól tudta, hogy
már nem tarthat sokáig az ellenálló erejük. Egyre-másra küldte hát a segélyt kérő
futárokat a nagyvezérhez, aki 40 forintot
ígért mindazoknak, akik bejutnak a várba.
A nyert értesülések szerint mintegy négyezren jelentkeztek a veszélyes feladatra.
Augusztus 29-én kísérelte meg a nagyvezér
ezek bejuttatását Budára, de legfeljebb 4-5
vállalkozó ért be oda közülük. A többieket
lekaszabolták az ostromlók, akik ezután –
Dietz tábori sebész elmondása szerint – „lehúzták a bőrüket, kiolvasztották a zsírt és a
membra virilist [hímtagot] levágták és nagy
zsákokba, megaszalva eltették. Ebből készítették a legtökéletesebb múmiát [ti. gyógyszert]. Legtöbbször föl is boncolták a halottakat, átvizsgálták a belső részeket, hogyha
netalán aranyat nyelt, megtalálják”. A nagy
forróságban a feldarabolt emberi és állati tetemek olyan bűzt árasztottak, hogy azt alig
lehetett elviselni. A magyar parasztokat és a
talpasokat rendelték ki, hogy óriási gödröket
ásva eltemessék a hullákat.
A halálesetek, a sebesülések és a betegségek miatt megfogyatkozott számú ostromlók
között igen nagy örömet okozott, amikor augusztus utolsó napjaiban megérkezett az erdélyi Scherffenberg-hadtest. ,,A török most
már tehet, amit akar, nincs okunk tőle tartani” – írta augusztus 29-én Grimani lovag. Így
látta ezt a nagyvezér is, aki biztos volt benne,
hogy Buda rövidesen menthetetlenül elesik.
Már csupán azon törte a fejét: hogyan menthetné meg nyakát a fenyegető selyemzsinórtól? Megpróbálta Abdurrahmant védőpajzsul
felhasználni. A Portára azt jelentette: olyan
felszólítást kapott Buda parancsnokától, hogy
ne tegye kockára a török sereget, mert ő mindennel el van látva és még sokáig ellent tud
állni az ostromlóknak. A nagyvezér úgy okoskodott, ha Buda elesik, Abdurrahman minden
bizonnyal karddal a kezében hal meg, s egy
halottra mindent rá lehet fogni. Ám ha mégis életben maradna, akkor ő ütteti le a fejét,
amiért „lebeszélte” őt a segélynyújtásról. Legalábbis így beszélték a Portán, amikor a Buda
elestéről szóló hír még nem jutott el oda – olvashatjuk a francia követ jelentésében.

Augusztus 30-án az ostromlók táborában
haditanácsot tartottak a legközelebbi teendőkről: „azon kérdés vitattatott” – írja az
angol hadmérnök tiszt –, „ha vajon mi előnyomuljunk-e az ellenség ellen, elegendő
erőt hagyván hátra sáncaink védelmezésére, vagy pedig hogy várjuk be az ellenséget
sáncainkban, folytatván az ostromot; végre
ez utóbbi vélemény fogadtatott el”.
A haditanácskozáson döntöttek a roham
lefolyásának módozatairól is. E szerint a
Bécsi kapu környékén a csapatok csupán
álrohamot hajtanak végre; a három főroham közül a jobb oldali a Vérmezőre néző
kurtina résén, a középső a sarki rondellánál,
a bal oldali pedig a sarki rondellától nem
messzire lévő, betöltött árokrészen hajtandó végre. A főseregből összesen 6 000 embert jelöltek ki az akcióban való részvételre.
A bajor hadtest 3 000 katonája a császári hadtól külön vívta a várkastélyt. A védők éberségének elaltatására azt a hírt terjesztették a
táborban, hogy szeptember 2-án kilépnek a
circumvallatios vonalakból, és megtámadják
a nagyvezér Érdnél állomásozó seregét. Károly herceg hadinaplójából megtudhatjuk: a
fővezér nagy súlyt helyezett arra is, hogy a
harc közben megsebesülteket a legrövidebb
időn belül olyan helyre szállítsák, ahol látványukkal nem gyakorolnak káros lélektani
hatást a küzdőkre. A szeptember 1-i parancsában elrendelte, hogy egy altiszt és 20 vértes katona segédkezzen az első sorokban a
sebesültek hátraszállításánál.
A nap, amely döntőnek bizonyult Buda
további sorsa szempontjából, a rettenthetetlen Abdi pasa harci cselekményével vette
kezdetét. Az utolsó budai beglerbég korán
reggel felrobbantatta az Esztergomi rondella áthidalása alá fúratott aknát. Nem sokat
ártott vele az ostromlóknak, sőt a robbanás
még könnyebbé is tette a török sánchoz való
jutásukat. A délelőtt viszonylagos csendben
telt el. Károly herceg az általános roham
időpontját akkorra tervezte, amikorra eldől,
hogy a nagyvezér ezen a napon megkísérel-e valamiféle akciót a védők támogatására. Az ellenség félrevezetésére különben
Lotharingiai Károly néhány lovasalakulatot
ki is léptetett a circumvallatióból Budaörs
irányába. Azalatt a rohamra kijelölt katonák,
akik már virradat előtt elfoglalták a kiindulá-
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si helyeiket a sáncokban, ott csendben várakoztak, amíg csak délután 3 óra tájban az
ágyúk meg nem adták a rohamjelet.
A roham lefolyását így foglalta össze az
angol hadmérnök tiszt naplófeljegyzése:
„A roham herceg Croy és a brandenburgi
tábornok Theneck vezérlete alatt délután

Nyitra vármegyei
nemesi felkelők zászlaja 1660-ból
(rekonstrukció). A hagyomány
szerint ennek a zászlónak
az eredetije Buda 1686-os
ostrománál részt vett a vár
felszabadításában

3 óra tájban kezdődött; katonáink bátran
és jó rendben menvén előre, csakhamar
felértek a tinnyézetre [ti. a paliszádokra]
és az ellenség oldalában foglalván állást,
kiürítetteték a tinnyézet belsejét és elűzték
onnan a törököket, nem akadván az új sáncra mint várták, felhasználták előnyöket és
nagy pusztítással előrehaladtak. Azok, kik
menekülhettek, a várba futottak, ahol kitűzték a fehér lobogót. Így ment véghez ez
oldaloni sikeres eljárásunk. A bajorok, kik
valamivel későbben támadtak, más sorsban
részesültek, ők veszteséggel visszaverettek;
de az ő oldalukról a bemenetel nem is volt
lehetséges. A lothringeni herceg nem engedte meg Croy hercegnek, hogy azokkal, kik a
várba menekültek, alkudozzék, hanem sorsukat a választóherceg ő fenségére [ti. Miksa Emánuelre] bízta, ez az ő támadópontja
lévén, ki megkegyelmezett nekik.”
Hasonló tömörséggel ír az eseményről
Lotharingiai Károly is: „Az új, előretolt fedett állásból rohamozóknak volt a legrövidebb és legkényelmesebb útjuk, így tehát
ők voltak az elsők a paliszádoknál. Szinte
előbb értek oda, mint az ellenség maga...
d’Asti alezredes mindjárt az elején néhány
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lövéstől súlyosan megsebesült, a földre
esett. Emberei a paliszádok innenső oldalán, ahol némi ellenséges ellenállásra találtak, egy darabig tartották magukat, míg a két
oldalról feltörekvő katonák idáig nyomultak
előre. Akik az új falrésnél nyomultak fel, a
paliszádok mögött az ellenség hátába kerültek, ezért ez nem tudott megmaradni a
résen készített mellvéden. Az elsők, akik
az új fedett állásból nyomultak fel, nemcsak
elfoglalták a pa-liszádokat, hanem átjutottak
rajtuk. Mások a fal mentén nyomultak előre, úgyhogy az ellenség, (amely a… silány
védmű mögé vonult vissza) itt már nem tudott kitartani. Ekkor mindenki, aki a falrésen
átjutva minden oldalról leugrált, az ellenséget az elhagyott utcákon át egészen a palotáig üldözte. A mieink ezekben az utcákban
– kivéve jobb kéz felől a Zsidók utcájánál
[ma Táncsics Mihály utca] a Bécsi kapunál
(ahol a budai vezír sok más előkelőséggel
együtt tartózkodott) – kevés ellenállásra találtak egészen a palotáig.” A gyors siker titkát a budai Schulhof Izsák abban látta, hogy
ez alkalommal kevés katona őrizte a falakat,
„mivel a város harcosai közül a legtöbben,
akik alkalmasak lettek volna a helytállásra,
fáradtak és eltörődöttek lévén, elmentek,
hogy kipihenjék magukat és lefeküdtek a
pincékben, hogy nyugodjanak egy keveset,
minekutána annyi éjszakákon át őrséget kellett állniuk”. Amikor az ostromlók betörtek a
városba, a pihenő törökök nagy része nem
jött mindjárt ki a pincékből, mert azt hitték
a hallott harci lármáról, hogy az megint csupán egy újabb áltámadás hangzavara. Legtöbben csak akkor jöttek elő, amikor már
minden veszve volt.
Abdurrahman pasa utolsó kétségbeesett
kísérletéről, s az öreg katona hősi haláláról,
egykorú források alapján Károlyi Árpád költői szépségű sorokban számol be: „Alig állott

ki Croy herceg a Bécsi kapu előtti kis téren a csapatok élére, már látta, hogy a Zsidó utcában egy
nagy tömeg török katona nyomul előre, melyet a
hőslelkű parancsnok, Abdi basa gyűjte egybe, hogy
még egyszer utoljára szembeszálljon a győzőkkel.
Croy tehát az ellen a tömeg ellen indult, s egyidejűleg rajokat bocsájtott az Iskola térre bal és jobb
felől, meg a hátulról nyíló utcákból is, hogy ekként
a basát teljesen körülkerítse. A törökök e mozdulatot észrevették és futásnak eredtek. Csak egy kis
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csoport maradt az Iskola téren, méltó a világ legnagyobb festői ecsetére. A leghívebb és legkitartóbb
török tisztek, annyi dicsőség és annyi szenvedés
osztályosai térdeltek ott egy galambősz férfi körül...
s rimánkodva kérték, könyörögtek az élő szoborhoz: jöjjön velük, meneküljön, mentse drága életét
a romok közül, hisz Konstantinápoly és Jeruzsálem
kulcsa, a megalázott Buda örökre veszve van! De
az ősz ember tagadólag intett, mondván: – Ha nem
tudtam megtartani uramnak a rám bízott várat, úgy
van rendjén, hogy én itt haljak meg!
S kirántva magát az esdeklők kicsiny köréből,
megsuhintá feje fölött azt a győzelemhez szokott
széles végű görbe kardot, s kitárt mellel rohant a
reá jövő ellenségre. S midőn a veszett csata ez elbúsult istene összerogyott a diadalittas keresztény
fegyverek halált osztó csapásai alatt: a lehunyó nap
martyr-koszorút font utolsó sugaraiból a magasztos
alak, az eleső Abdurrahman feje köré, s azután elkábulva a nagyszerű jelenet látásától, a János-hegy
mögé bukott.”
A sok vért, borzalmat s hősi halált látott
katona kortársak természetesen ennél jóval
rövidebben emlékeztek meg az utolsó budai
pasa bátor haláláról. Az angol hadmérnök
tiszt annyit ír az esetről: „A vezér vagyis
főkormányzó vitézül [gallantly] elesett a
résen.” Ezzel kapcsolatban elmondja még,
hogy a császáriak támadási részén a janicsárok agája is bátran küzdött. Összesen mintegy 4-5 000 foglyot ejtettek, „vagy 3 000 leöletett”. Ez utóbbi cselekményhez hozzáfűzi:
„A mészárlás kisebb volt mint váratott; mert
ámbár a csata hevében asszonyok és gyermekek is megölettek, mégis több kegyelem
adatott, mint a németek kegyetlenségétől
[»severity«: inkább zordságától] rendesen
várhatni, kivált oly helyeken, melyek rohammal vétettek be.”
Jacob Richardsnál jobban megrendült az
elfoglalt Buda látványán a többször idézett
brandenburgi sebész, aki pedig szintén sok
borzalmat láthatott már életében! „A halottak néhol kétrőfnyi magasságban hevertek
egymáson – írja –, az anyai szeretet nem
védhette meg a gyermeket, mind a halál fia
lett. Saját szememmel láttam, amint asszonyok hevertek holtan, kezükben a pisztolyt
vagy a puszta kardot szorongatván.” S e sóhajtással fejezi be szomorú beszámolóját:
„A vadállatok kíméletesebbek egymással,
mint az emberek!”

Ha a győzők magatartásának megítélésében el is tértek a szemtanúk véleményei,
annál egyértelműbben nyilatkoztak a Buda
védőit sorsukra hagyó Szulejmán nagyvezérről. Legélesebben Freschot, Lotharingiai
Károly udvari papja és íródeákja bélyegezte meg a nagyvezér magatartását: ,,A gyáva
és ezerszeresen megvetendő vezír, kinek
szeme láttára történt Budavár dicsőséges
bevétele, a helyett, hogy erőt fejtett volna
ki elhárítására a következményeknek, a sereg vagy a vonalak megtámadása által, buta
és esztelen állapotban nézte, miként rohan
a keresztény sereg és keríti birtokába az
erődöt anélkül, hogy mozdult volna. Sőt értesülve annak teljes bevételéről, még azon
este a leggyalázatosabb futásnak eredt, mely
megszégyenítheti egy tekintélyes hadsereg
parancsnokát.” Valamivel enyhébben bírálja
a nagyvezért az erdélyi kortárs: „A fővezér
csak közel ott vala Budához az egész táborával együtt, s nézte a szemeivel, mikor a
keresztények ostrommal megvevék Budát, a
kontyát földhöz verte haragjában, de semmiképpen a német tábor körül levő sánc miatt
Budát meg nem segítheté, hanem nagy gyalázattal s bosszúsággal a város megvétele
után elmene alóla.” Azt az angol hadmérnök
tiszt is megjegyzésre méltónak ítélte, „hogy
a keresztény hadnak ezen dicső sikerét az
isteni gondviselés azon különös körülmén�nyel párosította, hogy míg a mi seregünk kétes sikerrel [with doubtfull Successe] rohanta meg az ottomán birodalom ezen legfontosabb határszéli pontját, a nagyvezér erősebb
haddal csendes nézője volt ezen csatának,
és utána nagy sietséggel visszavonult”.
Lotharingiai Károly, miután Buda parancsnokának kinevezte Beck tábornokot,
szeptember 6-án a nagyvezér üldözésére
indult. Még ebben az évben megszerezte Pécset, Siklóst, Kaposvárt és Szegedet, amely
sikerek szinte törvényszerű következményei voltak a Buda elfoglalásával megszerzett stratégiai előnynek.

* Idézet a Lotharingiai Károly hadinaplója Buda
visszafoglalásáról–1686 (Hadtörténeti Intézet és
Múzeum, Budapest, 1986) című könyvből
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ki Croy herceg a Bécsi kapu előtti kis téren a csapatok élére, már látta, hogy a Zsidó utcában egy
nagy tömeg török katona nyomul előre, melyet a
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a basát teljesen körülkerítse. A törökök e mozdulatot észrevették és futásnak eredtek. Csak egy kis
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csoport maradt az Iskola téren, méltó a világ legnagyobb festői ecsetére. A leghívebb és legkitartóbb
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széles végű görbe kardot, s kitárt mellel rohant a
reá jövő ellenségre. S midőn a veszett csata ez elbúsult istene összerogyott a diadalittas keresztény
fegyverek halált osztó csapásai alatt: a lehunyó nap
martyr-koszorút font utolsó sugaraiból a magasztos
alak, az eleső Abdurrahman feje köré, s azután elkábulva a nagyszerű jelenet látásától, a János-hegy
mögé bukott.”
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katona kortársak természetesen ennél jóval
rövidebben emlékeztek meg az utolsó budai
pasa bátor haláláról. Az angol hadmérnök
tiszt annyit ír az esetről: „A vezér vagyis
főkormányzó vitézül [gallantly] elesett a
résen.” Ezzel kapcsolatban elmondja még,
hogy a császáriak támadási részén a janicsárok agája is bátran küzdött. Összesen mintegy 4-5 000 foglyot ejtettek, „vagy 3 000 leöletett”. Ez utóbbi cselekményhez hozzáfűzi:
„A mészárlás kisebb volt mint váratott; mert
ámbár a csata hevében asszonyok és gyermekek is megölettek, mégis több kegyelem
adatott, mint a németek kegyetlenségétől
[»severity«: inkább zordságától] rendesen
várhatni, kivált oly helyeken, melyek rohammal vétettek be.”
Jacob Richardsnál jobban megrendült az
elfoglalt Buda látványán a többször idézett
brandenburgi sebész, aki pedig szintén sok
borzalmat láthatott már életében! „A halottak néhol kétrőfnyi magasságban hevertek
egymáson – írja –, az anyai szeretet nem
védhette meg a gyermeket, mind a halál fia
lett. Saját szememmel láttam, amint asszonyok hevertek holtan, kezükben a pisztolyt
vagy a puszta kardot szorongatván.” S e sóhajtással fejezi be szomorú beszámolóját:
„A vadállatok kíméletesebbek egymással,
mint az emberek!”

Ha a győzők magatartásának megítélésében el is tértek a szemtanúk véleményei,
annál egyértelműbben nyilatkoztak a Buda
védőit sorsukra hagyó Szulejmán nagyvezérről. Legélesebben Freschot, Lotharingiai
Károly udvari papja és íródeákja bélyegezte meg a nagyvezér magatartását: ,,A gyáva
és ezerszeresen megvetendő vezír, kinek
szeme láttára történt Budavár dicsőséges
bevétele, a helyett, hogy erőt fejtett volna
ki elhárítására a következményeknek, a sereg vagy a vonalak megtámadása által, buta
és esztelen állapotban nézte, miként rohan
a keresztény sereg és keríti birtokába az
erődöt anélkül, hogy mozdult volna. Sőt értesülve annak teljes bevételéről, még azon
este a leggyalázatosabb futásnak eredt, mely
megszégyenítheti egy tekintélyes hadsereg
parancsnokát.” Valamivel enyhébben bírálja
a nagyvezért az erdélyi kortárs: „A fővezér
csak közel ott vala Budához az egész táborával együtt, s nézte a szemeivel, mikor a
keresztények ostrommal megvevék Budát, a
kontyát földhöz verte haragjában, de semmiképpen a német tábor körül levő sánc miatt
Budát meg nem segítheté, hanem nagy gyalázattal s bosszúsággal a város megvétele
után elmene alóla.” Azt az angol hadmérnök
tiszt is megjegyzésre méltónak ítélte, „hogy
a keresztény hadnak ezen dicső sikerét az
isteni gondviselés azon különös körülmén�nyel párosította, hogy míg a mi seregünk kétes sikerrel [with doubtfull Successe] rohanta meg az ottomán birodalom ezen legfontosabb határszéli pontját, a nagyvezér erősebb
haddal csendes nézője volt ezen csatának,
és utána nagy sietséggel visszavonult”.
Lotharingiai Károly, miután Buda parancsnokának kinevezte Beck tábornokot,
szeptember 6-án a nagyvezér üldözésére
indult. Még ebben az évben megszerezte Pécset, Siklóst, Kaposvárt és Szegedet, amely
sikerek szinte törvényszerű következményei voltak a Buda elfoglalásával megszerzett stratégiai előnynek.

* Idézet a Lotharingiai Károly hadinaplója Buda
visszafoglalásáról–1686 (Hadtörténeti Intézet és
Múzeum, Budapest, 1986) című könyvből
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A zentai ütközet a török elleni felszabadító háborúk egyik legjelentősebb ütközete volt, amelyben a szövetséges
keresztény seregek Savoyai Jenő herceg vezetésével győzelmet arattak a török hadakon. Jan Huchtenburg (1647–
1733) amszterdami rézmetsző munkája megjelent a Savoyai Jenő életét bemutató, monumentális Histoire militaire
du prince Eugène de Savoye című, háromkötetes munka (Hága, 1729.) I. kötetének 11. lapjaként. A kép
előterében, balra Savoyai Jenő lovas alakja is felbukkan
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Lotharingiai Károly herceg, majd utódja
Miksa Emánuel bajor választófejedelem és
Bádeni Lajos őrgróf eredményesesen aknázták ki ellenfelük bénultságát. Erdély elfoglalását követően 1688-ban bevették Belgrádot és a következő évben elfoglalták Szerbia
legnagyobb részét. Közben sorra megadták
magukat a hátrahagyott magyarországi török
erősségek, Eger, Székesfehérvár, Szigetvár és
Kanizsa.
1690-ben azonban vége szakadt a győzelemsorozatnak, mert XIV. Lajos francia király,
tartva vetélytársa I. Lipót hatalmának további
növekedésétől, támadást indított a Rajna mentén. A Habsburgok kétfrontos háborúra kényszerültek, 40 000 katonát, köztük két magyar
huszárezredet kellet a Rajna mellé irányítaniuk.
A keresztény erők meggyengülését kihasználva, az új nagyvezér, Köprülü Fazil
Musztafa 1690 nyarán visszafoglalta a szerbiai területeket, majd Belgrád várát is. Thököly
Imre vezetésével egy kisebb sereget küldött
Erdélybe, de azt hamarosan kiszorították onnan. A török előrenyomulást végül egy igen
véres ütközetben (1691) Belgrádtól északra,
Szalánkeménnél állították meg.

A következő években egyik fél
sem indított nagyobb hadjáratot.
A Habsburgok a franciákkal háborúztak, az oszmánok kimerültek
a magyarországi hadakozásban, ráadásul Oroszország 1686. évi hadba lépésével immáron négy fronton
kellet küzdeniük a keresztény koalíció ellen.
A „második” tizenöt éves háború utolsó nagy összecsapására a
Tisza alsó folyásánál fekvő Zentánál
került sor. Az új főparancsnok,
Savoyai Jenő herceg kihasználva
az ellenséges erők folyamátkelését,
megtámadta a jobb parton tartózkodó oszmán seregtestet (1697.
szeptember 11.). A hídfőben rekedt
csapatokat bekerítették, a tüzérség
pedig a hajóhíd lerombolásával elvágta a visszavonulás útját. Közel
kétórás küzdelemben teljesen felmorzsolták az
ellenséget. Húszezer oszmán harcos, köztük
Elmas Mohamed nagyvezér esett el. Az oszmánok oldalán harcoló Thököly Imre halottnak tettette magát a csatatéren, majd az est
beálltával a túlsó partra úszott. Menekülése
a török világ végét jelképezte Magyarországon.
A Zentánál elszenvedett vereség nyomán
az oszmán fél angol és holland közvetítéssel béketárgyalásokat kezdett a Szent Ligába tömörült államok képviselőivel, és 1699. január 26án, Karlócán aláírták a háborút lezáró békét.
A Temesköz és Belgrád a Magyar Királyság
területe lett a török uralom után. A velenceiek
megszerezték a Peloponnészoszi-félszigetet,
Lengyelország Podóliát, Oroszország pedig
Azov kikötőjét.
Karlócán modern európai békét kötöttek
a törökkel. Térképen rögzítették és a helyszínen is megjelölték a két birodalom határát, s
megszabták a határ menti erődök számát, a
béke megsértését, a határsértéseket pedig szigorúan szankcionálták. Ennek köszönhetően
megszűntek az elmúlt évszázadokat jellemző
portyázások, s a határon valódi béke honolt.

◄
Savoyai Jenő
(festmény)

A nissai, szalánkeméni
és zentai csata emlékérme,
hátlapján a legyőzött török
sereg haditrófeái. P. H.
Müller alkotása.
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I. Magyar Királyság.

Politikai felosztás:

C.) Királyföld vagy
Szászföld.

A KARLÓCAI BÉKE IDEJÉBEN
1699.
TERVEZTÉK:
ALBISI BARTHOS INDÁR ÉS DR KURUCZ GYÖRGY

II. Partium (Részek).

JELMAGYARÁZAT:

Szabad királyi erődített város
Mezőváros
Város
Község
Vár

II. Erdélyi Fejedelemség.
Drávántúli terület
A.) Magyar föld.
A.) Új-Szlavónia

5 várkastély

B. Régi Szlavónia

Magyar Királyság
Erdélyi Fejedelemség
Partium (Részek)
Német Császárság
Lengyelország
Török Birodalom
Velencei Köztársaság
Magyarország határa 1914-ben
Magyar Királyság határa 1699-ben
Partium határa
Erdélyi Fejedelemség határa
Megyei határ
A törökök kiűzésének útiránya (1683–1699)

B.) Székelyföld.

IV. Török terület
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„A föld népe kész, csak legyen feje.”
– Magyarország a török kiűzése után*

A

másfél évszázados török hódoltság megszűnésével az ország egysége helyreállt,
de a törökök kiűzéséért igen nagy árat kellett
fizetni. Az oszmán igát a Habsburg-elnyomás
váltotta fel.
I. Lipót császár-király és kormánya úgy
gondolta, elérkezett az ideje, hogy Magyarország különállását megtörjék, és az országot
betagozzák az örökös tartományok sorába.
Az országgyűlés már a Buda visszafoglalását
követő évben nagy politikai engedményekre
kényszerült: az 1687. évi országgyűlés lemondott a királyválasztás jogáról, s eltörölte az
Aranybulla ellenállási záradékát. A Habsburgok uralma örökletessé lett, s a nemesség
elvesztette jogát, hogy a törvényszegő királlyal
szemben felléphessen.
Az évtizedeken át tartó háború nagyon sok
pénzbe került, s ennek java részét a magyar paraszton hajtották be. Ugyanakkor a hadszínté-

Thököly Imre fejedelmi
zászlaja
(rekonstrukció)

rül szolgáló ország szinte teljesen elpusztult.
A 60-80 ezer főnyi császári sereget, a hadsereg
lovait élelmezni kellett, a vezérek és a katonák
szabad vadászterületnek tekintették az országot. Előlük egész vidékek népe az erdőkbe és
a mocsarak közé menekült; Debrecen gazdag
városa szinte koldussá lett, úgy kifosztották.
Hogy az országos elégedetlenséget elfojtsák,
s amellett újabb pénzhez is jussanak, Caraffa
generális Eperjesen legfelsőbb jóváhagyással
nemesek és polgárok egész sorát állíttatta katonai törvényszék elé. A vértörvényszék azután koholt vádak alapján fő- és jószágvesztésre
ítélte őket.
A bécsi udvar Magyarországot meghódított
tartományként kezelte. Császári tábornokok és
hadseregszállítók megyényi birtokokat kaptak
adományba, de a magyar nemesek csak úgy
juthattak régi birtokaikhoz, ha tulajdonjogukat oklevéllel igazolták és az Újszerzeményi

Nádasdy Ferenc kivégzése,
1671. április 30-án. Cornelis
Meyssens egykorú metszete
után. A képen az oltár előtt
Rafael atya áll, szemben vele
a bekötött szemű Nádasdy,
mögötte Langmann Mihály,
a hóhér készül bevégezni
munkáját. A jelenet
tanúja még Győrfy Ferenc
(Nádasdy apródja), valamint
a város bírája és az esküdtek

Bizottság (Neoaquistica Commissio) által
megszabott fegyverváltságot lefizették. Mindez I. Lipót abszolút uralmának megerősítése jegyében történt, mert úgy vélték, hogy
„a forradalomra és nyugtalanságra hajló magyar vért” megszelídíteni csak úgy lehet, ha
elnyomják. A Jász-Kunságot elzálogosították
a Német Lovagrendnek, ezzel jobbágysorba
taszítva annak szabad parasztjait. Ugyanakkor a Csernovic Arzén ipeki pátriárka vezetésével a török uralom alatt maradt Szerbiából

Magyarországra beköltöző és a Délvidéken
meg a Duna mentén letelepített szerbek széles
körű önkormányzatot kaptak. (Ekkor indult
fejlődésnek legfontosabb városuk, a Budától északra fekvő Szentendre, a XVIII. században már a magyarországi szerb kultúra
központja.) Ekkor indította meg az udvar a
lakatlanná vált alföldi és dunántúli részekre
katolikus németek (magyarországi nevükön:
svábok) betelepítését. Míg a görögkeleti vallású szerbek teljes vallásszabadságot nyertek,

Zrínyi Péter kivégzése,
1671. április 30-án.
A pert és az ítéleteket is óriási
érdeklődés övezte. Ezt mutatja
a még ugyanebben az évben
megjelent számos, különböző
formátumú kiadás. Bécsen
kívül kinyomtatták Prágában,
Nürnbergben és Ingolstadtban
is, olaszul, franciául és holland
nyelven is megjelent
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– Magyarország a török kiűzése után*

A
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Thököly Imre fejedelmi
zászlaja
(rekonstrukció)
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Nádasdy Ferenc kivégzése,
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Bizottság (Neoaquistica Commissio) által
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kívül kinyomtatták Prágában,
Nürnbergben és Ingolstadtban
is, olaszul, franciául és holland
nyelven is megjelent
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Tokaj (Tokay) vára a XVII.
században. Justus van den
Nypoort (1625 k.–1692 k.)
metszete A. E. Burckhard
Birckenstein geometriai
könyvéből
A Magyarországon is szolgált
magas rangú hadmérnök
Birckenstein Bécsben, 1686ban kiadott mértankönyvét
tanítványának, a trónörökös
I. Józsefnek ajánlotta.
A rendkívül népszerű könyv
110 magyar városés várábrázolást tartalmaz,
amelyek közül néhány hitelesnek
számít. Ez nem is meglepő,
hiszen készítőjük,
a holland Justus van der Nypoort
szignatúrája tanúsága szerint járt
Magyarországon

►►
Thököly Imre (1657–1705)
a budapesti Hősök terén, a
millenniumi emlékmű részeként.
Zala György szobra.
(Fotó: Dévényi Veronika)

a protestáns magyar falvak vallásgyakorlatát
eltiltották, és megindult az újabb erőszakos
térítés. Az országot valósággal elözönlötték a
különböző szerzetesrendek, az egykorú népi
ének is „pap-uralomról” beszélt.
A kivérzett, elpusztított ország mindezt
aléltan tűrte. Hol itt, hol ott a parasztság
ugyan felkelt az idegen zsoldoshadak ellen,
de fölkelésüket könnyen vérbe fojtották. 1697ben elkeseredett jobbágyok és kenyér nélkül
maradt végvári katonák váratlan rajtaütéssel
kezükbe kerítették Tokaj várát és Sárospatakot, de magukra hagyatva el kellett bukniok a
katonasággal szemben. Az elkeseredett nép
már csak egy emberben reménykedett: a fiatal
II. Rákóczi Ferencben.
Rákóczi, az erdélyi fejedelmek sarja, a
Wesselényi-összeesküvésben részes, 1676-ban
meghalt I. Rákóczi Ferenc és a kivégzett Zrínyi Péter horvát bán leányának, Ilonának fia
mindössze 12 éves volt, amikor Munkács várának feladása után 1688-ban anyjától elszakították. A bécsi udvar, hogy udvarhű arisztokratát neveljen belőle, Csehországban, a
jezsuitáknál neveltette; tanulmányait a prágai
egyetemen, majd Olaszországban fejezte be, s
Bécsben élte a főúri ifjak léha életét. 1694-ben
megházasodott (a Hessen-Rheinfelsi német
hercegi családból nősült, felesége révén rokonságba került a francia királlyal), s magyarországi birtokaira költözött. Német ruhát hordott, császári tisztekkel barátkozott, tüntetett
udvarhűségével. Amikor a felkelt parasztok

314

1697-ben meg akarták
nyerni ügyük számára,
Bécsbe futott előlük.
Az ország helyzetének megismerése, Bercsényi Miklós ungi főispánnal való barátsága,
s az a fölismerés, hogy
mindenki tőle, az ország
legnagyobb birtokosától
és legelőkelőbb sarjától
várja a védelmet, ősei útjára térítette. Több előkelő nemessel összeesküvést szőtt a Habsburgok ellen, s támogatásért
XIV. Lajos francia királyhoz fordult. Levele
az udvar kezébe került, és 1701 tavaszán sárosi
várában elfogták. Bécsújhelyre vitték, és abba
a börtönbe zárták, amelyből anyai nagyapja
a vérpadra lépett. Neki is ezt a sorsot szánták, de sikerült megszöknie. Lengyelországba
menekült, innen próbálta Franciaország és a
Habsburg-ellenes hatalmak támogatását megnyerni, hogy a Bécs elleni harcot megindítsa.
De mindenütt elutasították, a hatalom és lehetőség nélküli magányos menekültben egyik
ország sem bízott.
Brezán várában, egyik lengyel barátjának
félreeső birtokán találtak rá 1703 elején az
Esze Tamás vezetésével szervezkedő tiszaháti
parasztok küldöttei, azzal az üzenettel, hogy
„a föld népe kész, csak legyen feje”. A fiatal
herceg, aki 1697-ben nem vállalt közösséget
a parasztokkal, s aki mindeddig nem is gondolt arra, hogy jobbágyok élén induljon Bécs
ellen, elfogadta Esze Tamás hívását. Miután
meggyőződött a követek szavainak valóságáról,
1703 májusában „Cum Deo pro Patria et Libertate” (Istennel a hazáért és a szabadságért)
feliratú zászlókat küldött az országba, s kiáltványban fegyverbe szólított „minden nemes
és nemtelen igaz magyart”. 1703 júniusában
maga is megindult, hogy élére álljon hadainak
és megkezdje a szabadságharcot.
*Idézet Hanák Péter (szerk.): Egy ezredév (Gondolat,
Budapest, 1986) című könyvéből

315

MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNETE MOHÁCSTÓL A ZENTAI CSATÁIG

A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG – 1100 ÉVE

Tokaj (Tokay) vára a XVII.
században. Justus van den
Nypoort (1625 k.–1692 k.)
metszete A. E. Burckhard
Birckenstein geometriai
könyvéből
A Magyarországon is szolgált
magas rangú hadmérnök
Birckenstein Bécsben, 1686ban kiadott mértankönyvét
tanítványának, a trónörökös
I. Józsefnek ajánlotta.
A rendkívül népszerű könyv
110 magyar városés várábrázolást tartalmaz,
amelyek közül néhány hitelesnek
számít. Ez nem is meglepő,
hiszen készítőjük,
a holland Justus van der Nypoort
szignatúrája tanúsága szerint járt
Magyarországon

►►
Thököly Imre (1657–1705)
a budapesti Hősök terén, a
millenniumi emlékmű részeként.
Zala György szobra.
(Fotó: Dévényi Veronika)

a protestáns magyar falvak vallásgyakorlatát
eltiltották, és megindult az újabb erőszakos
térítés. Az országot valósággal elözönlötték a
különböző szerzetesrendek, az egykorú népi
ének is „pap-uralomról” beszélt.
A kivérzett, elpusztított ország mindezt
aléltan tűrte. Hol itt, hol ott a parasztság
ugyan felkelt az idegen zsoldoshadak ellen,
de fölkelésüket könnyen vérbe fojtották. 1697ben elkeseredett jobbágyok és kenyér nélkül
maradt végvári katonák váratlan rajtaütéssel
kezükbe kerítették Tokaj várát és Sárospatakot, de magukra hagyatva el kellett bukniok a
katonasággal szemben. Az elkeseredett nép
már csak egy emberben reménykedett: a fiatal
II. Rákóczi Ferencben.
Rákóczi, az erdélyi fejedelmek sarja, a
Wesselényi-összeesküvésben részes, 1676-ban
meghalt I. Rákóczi Ferenc és a kivégzett Zrínyi Péter horvát bán leányának, Ilonának fia
mindössze 12 éves volt, amikor Munkács várának feladása után 1688-ban anyjától elszakították. A bécsi udvar, hogy udvarhű arisztokratát neveljen belőle, Csehországban, a
jezsuitáknál neveltette; tanulmányait a prágai
egyetemen, majd Olaszországban fejezte be, s
Bécsben élte a főúri ifjak léha életét. 1694-ben
megházasodott (a Hessen-Rheinfelsi német
hercegi családból nősült, felesége révén rokonságba került a francia királlyal), s magyarországi birtokaira költözött. Német ruhát hordott, császári tisztekkel barátkozott, tüntetett
udvarhűségével. Amikor a felkelt parasztok

314

1697-ben meg akarták
nyerni ügyük számára,
Bécsbe futott előlük.
Az ország helyzetének megismerése, Bercsényi Miklós ungi főispánnal való barátsága,
s az a fölismerés, hogy
mindenki tőle, az ország
legnagyobb birtokosától
és legelőkelőbb sarjától
várja a védelmet, ősei útjára térítette. Több előkelő nemessel összeesküvést szőtt a Habsburgok ellen, s támogatásért
XIV. Lajos francia királyhoz fordult. Levele
az udvar kezébe került, és 1701 tavaszán sárosi
várában elfogták. Bécsújhelyre vitték, és abba
a börtönbe zárták, amelyből anyai nagyapja
a vérpadra lépett. Neki is ezt a sorsot szánták, de sikerült megszöknie. Lengyelországba
menekült, innen próbálta Franciaország és a
Habsburg-ellenes hatalmak támogatását megnyerni, hogy a Bécs elleni harcot megindítsa.
De mindenütt elutasították, a hatalom és lehetőség nélküli magányos menekültben egyik
ország sem bízott.
Brezán várában, egyik lengyel barátjának
félreeső birtokán találtak rá 1703 elején az
Esze Tamás vezetésével szervezkedő tiszaháti
parasztok küldöttei, azzal az üzenettel, hogy
„a föld népe kész, csak legyen feje”. A fiatal
herceg, aki 1697-ben nem vállalt közösséget
a parasztokkal, s aki mindeddig nem is gondolt arra, hogy jobbágyok élén induljon Bécs
ellen, elfogadta Esze Tamás hívását. Miután
meggyőződött a követek szavainak valóságáról,
1703 májusában „Cum Deo pro Patria et Libertate” (Istennel a hazáért és a szabadságért)
feliratú zászlókat küldött az országba, s kiáltványban fegyverbe szólított „minden nemes
és nemtelen igaz magyart”. 1703 júniusában
maga is megindult, hogy élére álljon hadainak
és megkezdje a szabadságharcot.
*Idézet Hanák Péter (szerk.): Egy ezredév (Gondolat,
Budapest, 1986) című könyvéből

315

MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNETE MOHÁCSTÓL A ZENTAI CSATÁIG

RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC

Pihenő, mulatozó
kuruc katonák

II. Rákóczi Ferenc
portréja
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W

esselényi Ferenc nádor által képviselt politika 1670 tavaszán egy meggondolatlan felkelési kísérletbe torkollott.
A főúri lázadást széles körű megtorlás követte. Bécsben felfüggesztették a magyar rendi
alkotmányt, és abszolutisztikus kormányzást vezettek be. A „török pártiság” bűnébe
esett vezéreket, Zrínyi Péter horvát bánt,
Nádasdy Ferenc országbírót és Frangepán
Ferencet halálra ítélték és kivégezték. I. Rákóczi Ferenc életét csak hatalmas váltságdíj
lefizetése és várainak megszállása fejében kímélték meg.
A szervezkedés számos köznemesi és katona résztvevője a megtorlás elöl Erdélybe, illetve a török hódoltságba menekült. Belőlük és a
hozzájuk csapódott különböző fegyverforgató
csoportokból rekrutálódtak a kezdetben bujdosóknak, majd kurucoknak nevezett felkelők.
Erdélyi segítséggel és nyílt vagy burkolt török
támogatással erdélyi és hódoltsági területekről
indítottak támadást a királyi országrész ellen.
1672 és 1682 között akcióikkal bel- és vallásháborús állapotokat idéztek elő a királyság
északkeleti vidékein.
A felkelők támadásaikat általában azonos
forgatókönyv alapján hajtották végre. A zömében könnyűlovasokból álló csapatok néhány
hét leforgása alatt beszáguldozták a felső-magyarországi részeket, meghódoltatták és megsarcolták az útjukba eső fontosabb és lehetőleg
gazdag helységeket. Az elfoglalt területeteket
azonban nem tudták megtarta-ni, mert az elle-

I. Lipót (1640–1705) német–római császár és magyar király Jacob Peeters (1637–1695)
flamand rézmetsző és metszetkiadó ábrázolásában

Wesselényi Ferenc
(1605–1667), Magyarország
nádora. Ehrenreich Sándor
Ádám (1791–1844) rézés acélmetsző munkája

nük küldött komolyabb fegyveres erőktől rendre vereséget szenvedtek.
A kuruc mozgalom legnagyobb sikereit
Thököly Imre vezetésével érte el. A felkelők
erdélyi és török támogatással végrehajtott akciói nyomán 1678 és 1681 között Felső-Magyarország fokozatosan kuruc uralom alá került, ahol Thököly új oszmán vazallus államot
hozott létre, a töröktől fejedelmi rangot kapva.
A mozgalom váltakozó erővel folytatta harcát Buda visszafoglalása után. Már a török
alóli felszabadító háború idején nyilvánvalóvá vált, hogy a Magyar Királyság társadalmi,
gazdasági struktúrájában, közjogi és katonai
berendezkedésében gyökeres reformokat kell
végrehajtani. Az ország kormányzati modernizációja a rendi intézmények háttérbe szorulását, a nemesség privilégiumainak csorbulását
eredményezte. A vitézlő rend java részét a
háborút követően elbocsátották, kiváltságainak
zömét megszüntették, a parasztság pedig az
egyre súlyosbodó adó és beszállásolási terhek
ellen tiltakozott.

Keréklakatos pisztoly, XVII.
század. Az első megbízható
maroklőfegyver. A keréklakatos
az első olyan mechanikai
elsütési mód, amely nem
igényelte az állandóan égő
kanócot, vagy taplót. Töltése
a csőszáj felől, töltővesszővel
történt. A mechanizmust
külön felhúzókulccsal kellett
megfeszíteni
Keréklakatos pisztoly
elsütőszerkezete, XVII. század.
Az elsütőbillentyű meghúzásakor
az előfeszített rugós mechanizmus
megforgatta a rovátkolt kereket,
ami a ráfeszített piritből szikrákat
csiholt. Ez begyújtotta a kerék fölé
kialakított serpenyőben elhelyezett
felporzó lőport, az pedig egy
gyúlyukon keresztül felrobbantotta
a csőfarba ledöngölt fő lőportöltetet.
Így következett be a lövés
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Ádám (1791–1844) rézés acélmetsző munkája
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z elégedetlenség élére az ország legnagyobb birtokosa, az előző században
több erélyi fejedelmet is adó Rákóczi-család
sarja, II. Rákóczi Ferenc herceg állt. A körülötte szerveződő rendi ellenállás kapcsolatot
keresett és talált a Habsburgok régi ellenfelével, XIV. Lajos francia királlyal. Rákóczi, és a
rendi-nemzeti mozgalom fegyveres fellépésére
1703 nyarán a spanyol örökösödési háború
(1701–1714) teremtett alkalmat, amikor a
császári-királyi katonaság zömét kivonták az
országból. A Duna völgyében Bécs irányába
előrenyomuló francia–bajor csapatokkal akartak egyesülni, de számítottak Thököly Imre
török földre szorult kuruc katonáira, akinek az
Oszmán Birodalom támogatásával kellett volna Erdélybe nyomulniuk.
Számottevő ellenállás híján a felkelő csapatok 1703 végére elfoglalták a királyság keleti és
északi területeinek nagy részét, és a következő
év elején átkeltek a Dunántúlra. A Dunántúl
különösen fontos volt a felkelők számára, mivel
1704 első felében ezen a területen keresztül
nyílott reális esély a francia–bajor csapatokkal
való egyesülésre. Rákóczi hadvezérei, Károlyi
Sándor és Forgách Simon tábornokok ekkor
három alkalommal is birtokba vették az országrészt, de megtartani nem tudták.
A felkelők váltakozó sikerű harcot folytattak Erdélyben is. Az oszmánok nyíltan ugyan
nem támogatták a mozgalmat, de eltűrték,
hogy Thököly volt katonái kisebb csoportokban átszivárogjanak a határon, amely komoly
segítséget jelentett a kurucok számára. 1704
nyarára az erdélyi és magyarországi kuruc csapatok jelentős területeket vontak ellenőrzésük
alá, s ez lehetőséget teremtett, hogy az erdélyi
rendek egy része fejedelmévé válassza II. Rákóczi Ferencet.
Miután a francia–bajor seregek Höchstädtnél (1704. augusztus 13.) döntő veresé-

get szenvedtek az egyesült császári és angol
erőktől, szertefoszlott a felkelők gyors győzelembe vetett reménye. Meddőnek bizonyultak
a Béccsel folytatott béketárgyalások is, így Rákóczinak és vezetőtársainak a háború elhúzódására kellett berendezkednie.
A felkelés politikai és jogi hátterét az 1705
őszén Szécsényben megtartott csonka országgyűlésen rendezték, ahol a holland és lengyel
példa nyomán létrehozták a „magyarországi
rendek és státusok szövetkezését”, és II. Rákóczi Ferencet a rendi konföderáció vezérlő
fejedelmévé választották.
A fejedelem és a konföderált rendi állam
irányítói a hadsereg kiépítésekor a császári és
rendi hadszervezet példáit követték. A skála
a nemesi hadkötelezettség alapján szerveződő alakulatoktól a mezei, valamint a reguláris
zsoldos csapatokig terjedt. Fő fegyvernemét,
általában az összlétszám mintegy kétharmadát
a könnyűlovasság, vagyis a huszárság alkotta,
gyalogságuk szinte kizárólag könnyűfegyverzetű katonákból állott.
A haderő reguláris keretek közé illesztésével elsősorban a reguláris harcmódhoz értő
gyalogságot kívánták pótolni. Ez ugyanis a
császári hadigépezeten belül kialakult korábbi
„munkamegosztás” következtében hiányzott a
magyar hadszervezetből.
1705 elején három reguláris gyalog- és egy
lovasezred, a következő évben pedig hat gyalog- és négy dragonyos ezred felállítását határozták el. Ezeket az alakulatokat igyekeztek
viszonylag harcedzett, fegyelmezett katonákkal
feltölteni, rendszeres kiképzésben és zsoldellátásban részesíteni. A konföderáció hadseregében az irreguláris és a reguláris ezredek között
nemcsak képzettségükben, hanem a hadkiegészítés és az ellátás módjában volt különbség.
A kuruc hadsereg fegyvernemi, fegyverzeti, vezetési és fegyelmi fogyatékosságai sorra
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►►
Rákóczi Ferenc szobra
a budapesti Hősök terén,
a millenniumi emlékmű
részeként
(Fotó: Dévényi Veronika)

kiütköztek az ellenséggel történt nyílt ös�szecsapásokban, mint Koroncónál (1704),
Nagyszombatnál (1704), Zsibónál (1705),
Trencsénnél (1708) és Romhánynál (1710),
amelyekben szinte törvényszerűen vereséget
szenvedtek. A lovasság általában gyorsan áttörte az ellenség vonalait, de ahelyett, hogy a
gyalogság támogatásával felszámolták volna
a maradék ellenállást, fosztogatásba kezdtek.
Ezzel időt és lehetőséget adtak az ellenfél vezetésének, hogy megtépázott csapatait rendbe szedje, majd ellentámadásba menjen át.
A kuruc tisztikar nem értett a reguláris hadviselés metódusaihoz, így ilyen műveleteket
nem tudott végrehajtani. Fordított harcászati
szituációban a reguláris tisztek sem értettek a
portyázó hadviselés módszereihez, ezért itt ők
vallottak kudarcokat.
Létszámfölényét kihasználva azonban a kuruc hadvezetés képes volt arra, hogy egy-egy
vesztes csata-, vagy kudarcba fulladt hadművelet után az ország egy más pontján indított
támadással helyreállítsa a megingott hadászati egyensúlyt. Céljukat portyázó taktikájukkal
érték el. Ezekben a hadműveletekben a kön�nyűlovasság gyorsaságára és mozgékonyságára építettek, s ha kellett a gyalogságot szekerekre ültetve szállították. Elsősorban azokon a
területeken indítottak nagyobb hadműveletet,
ahol az ellenség gyenge erőkkel rendelkezett.
A koroncói vereség után Károlyi Sándor
tábornok Szentgotthárdnál vett elégtételt a
kudarcért, 1705-ben Bottyán János tábornok pedig Erdély elvesztését a Dunántúl
elfoglalásával kárpótolta. A kisebb császári
erőkkel vívott ütközetekben, ahol zömében
hasonló harcmodorral és fegyverzettel rendelkező rác és horvát katonasággal kerültek
szembe, általában sikert értek el, mint például
Szomolánynál 1704-ben, Győrvárnál 1706ban, Kölesdnél 1708-ban.
Noha 1704 végétől a két fél között viszonylagos erőegyensúly alakult ki, a császári csapatok mindvégig hadászati fölényben maradtak. A császári hadvezetés a nagyobb folyók
(Dráva, Száva, Duna, Tisza, Maros) mentén
lévő kulcsfontosságú erősségeket szilárdan
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birtokolta (Arad, Buda, Eszék, Esztergom,
Győr, Komárom, Pétervárad, Pozsony, Szeged). Ezzel lehetőség nyílott arra, hogy akár
a kuruc hátországon átvonulva segítséget
nyújtson a szorongatott helyzetben lévő erdélyi, vagy magyarországi csapatainak, amint ez
Ludwig (Louis) Herbeville marsall 1705., és
Rabutin tábornagy 1706. évi hadjárata során
történt.
Az elhúzódó háború terhei, a sorozatos katonai kudarcok és a külső segítség egyre halványuló reménye, párosulva a súlyos gazdasági,
pénzügyi gondokkal, politikai válságot okoztak az országban. Az ónodi országgyűlésen
(1707) megnyilvánuló elégedetlenséget már
csak fegyveres erőszakkal tudták elfojtani.
1708 őszétől kezdve a kuruc haderő lépésről-lépésre szorult vissza a keleti országrészbe.
Egyre többen tértek vissza a király hűségére,
így a küzdelem tetőpontján még 60 000 fős
haderő felére csökkent. Először a Felvidék
nyugati részét, majd a Dunántúlt is kénytelenek feladni, Erdélyből pedig már 1708 elején kiszorultak. A katonai helyzet romlásával
együtt a fejedelem Poroszországgal és Oroszországgal kapcsolatos külpolitikai tervei is zátonyra futottak, XIV. Lajos támogatása pedig
formálissá vált.
Bár a spanyol örökösödési háborúban elért
sikerei következtében a császári hadvezetés a
magyarországi haderő duplájára növelésével
képessé vált a felkelés fegyveres felszámolására, az új uralkodó, I. József (1705–1711) a
politikai rendezés mellett döntött. A háború
mielőbbi befejezését nemcsak bel-, hanem külpolitikai okok, elsősorban az Oszmán Birodalom egyre fenyegetőbb magatartása is sietette.
Hosszas tárgyalások után megszületett békeegyezmény (Szatmár, 1711. április 30.) garantálta a felkelők büntetlenségét és birtokaik
visszaadását. Elismerték a Rákóczi által adományozott egyéni és kollektív kiváltságokat,
garantálták a vallásszabadságot, s a rendi sérelmek orvoslását az országgyűlés elé utalták.
A kuruc hadsereg maradéka, mintegy
10-12 000 fő zászlóit földbe szúrva, de fegyvereit megtartva hazatért. Az egykori felkelők
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formálissá vált.
Bár a spanyol örökösödési háborúban elért
sikerei következtében a császári hadvezetés a
magyarországi haderő duplájára növelésével
képessé vált a felkelés fegyveres felszámolására, az új uralkodó, I. József (1705–1711) a
politikai rendezés mellett döntött. A háború
mielőbbi befejezését nemcsak bel-, hanem külpolitikai okok, elsősorban az Oszmán Birodalom egyre fenyegetőbb magatartása is sietette.
Hosszas tárgyalások után megszületett békeegyezmény (Szatmár, 1711. április 30.) garantálta a felkelők büntetlenségét és birtokaik
visszaadását. Elismerték a Rákóczi által adományozott egyéni és kollektív kiváltságokat,
garantálták a vallásszabadságot, s a rendi sérelmek orvoslását az országgyűlés elé utalták.
A kuruc hadsereg maradéka, mintegy
10-12 000 fő zászlóit földbe szúrva, de fegyvereit megtartva hazatért. Az egykori felkelők
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lehetőséget kaptak arra, hogy rangjukat megtartva átlépjenek a császári-királyi haderőbe.
Sokan éltek ezzel a lehetőséggel, de mintegy
kétezren a külhoni fegyveres szolgálatot választották. Mivel a könnyűlovasság harcászati alkalmazásának előnyeit már ekkor felismerték, a magyar huszárokat tárt karokkal
fogadták Európa-szerte. A felkelés egykori
katonáinak olyan meghatározó szerepük volt
a huszárság európai meghonosításában, hogy
a XVIII. század első felében a „kuruc” megnevezést gyakran a magyar huszár szinonimájaként használták.
II. Rákóczi Ferenc néhány száz társával a
felkínált amnesztia helyett az emigrációt választotta. A fejedelem és közvetlen környezete Erdély függetlenségében és a nemzetközi
garanciában látta a béke biztosítását, ám elképzelésük az adott hatalmi viszonyok között
éppen olyan illuzórikus volt, mint a fegyveres
küzdelem folytatása.

II. Rákóczi Ferenc Emlékiratai
1703-ról

„Egyáltalán nem félek kijelenteni előtted – ó,
Örök Igazság, akinek ezeket az Emlékiratokat
ajánlottam! -, hogy minden cselekedetem célja
kizárólag a szabadság szeretete volt, és az a
vágy, hogy hazámat az idegen járom alól felszabadítsam. Nem a bosszúvágy indított erre,
nem is koronát vagy fejedelemséget akartam
szerezni, nem is a kormányzáshoz volt kedvem:
kizárólag az a hiú dicsőség vezérelt, hogy eleget tegyek a kötelességemnek hazám iránt – és
a világi becsület, amelynek forrása természetes
nagylelkűségem volt, az munkált bennem bűnös módon veled szemben, ó, Istenem, mert
hiszen e különböző indítóokok mind magamra vonatkoztak és önmagamban végződtek.”
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„Istennel a hazáért és a szabadságért.”
A Rákóczi-szabadságharc katonai
és diplomáciai története*

Amikor II. Rákóczi Ferenc 1703 júniusában
az ország határára érkezett, mindössze néhány
száz elkeseredett paraszt várta Esze Tamás vezetésével. A hegyekből lezúduló sereg azonban
naponként gyarapodott, néhány hét múlva már
több ezer főből állt. A nemesség, mely parasztlázadástól félt, a várakba zárkózott és ellenállt.
Időbe telt, míg a paraszthadak mögött meglátták Rákóczit, s a paraszti követelések mögül a
nemzetit is kihallották. 1703 őszén azután megindult a nemesség, majd a városok csatlakozása
is. A parasztfölkelésből kibontakozott a nemzeti szabadságharc. Csatlakoztak az országban
élő nem magyar nemzetiségek; a szerbek is
több ízben tárgyaltak Rákóczi megbízottaival,
végül azonban Bécs ígéretei megtartották őket
a császár-király hűségében. Az év végére Rákóczi hadai már birtokukba vették a Felvidéket,
az Alföld középső részét, benyomultak a Dunántúlra és Erdélybe.
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A szabadságharc igen kedvező nemzetközi
helyzetben indult. 1701-ben kitört a spanyol
örökösödési háború néven ismert fegyveres küzdelem, mely Európa nyugati részét két táborra
osztotta. A gazdag spanyol örökségre a francia
Bourbonok és az osztrák Habsburgok egyaránt
pályáztak. A tengeri hatalmak, Anglia és Hollandia Habsburg Lipótot támogatta, a bajor
választó és a savoyai herceg pedig XIV. Lajos
francia királyt. A Habsburgok hátában fegyvert
fogott Magyarország így természetes szövetségese volt a franciáknak, s Rákóczi a franciákkal való katonai együttműködésbe vetette fő
reménységét. A szabadságharc első sikereire
XIV. Lajos is kapcsolatba lépett Rákóczival,
még pénzbeli támogatást is folyósított számára, bár ez inkább csak jelképes volt. (Mintegy
5 000 katona zsoldját fedezte, amikor a kuruc
seregben már 70 000-en harcoltak.)
A nyugati háború első évei francia sikereket
hoztak. 1703 tavaszán a francia sereg a Duna
mentén Bécs felé nyomult, miközben a kurucok keletről törtek a császárváros irányába.
A császári udvar keserves heteket élt át: ha a

Kuruc lovasok labanc
postakocsit támadnak meg.
Ismeretlen festő munkája
Johann Moritz Rugendas
(1802–1858) német festő
után
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két sereg egyesülése megtörténik, és Bécs elesik, a Habsburg Birodalom könnyen széthullott volna.
A nagy remények azonban nem váltak valóra. A kurucok 1704 elejére már az osztrák
határra értek, Miksa Emánuel bajor választó,
a francia sereg parancsnoka azonban ahelyett,
hogy egyenest Bécsre tört volna, elkanyarodott
Tirolba, s hónapokig tartó gerillaharcokba
bonyolódott. Mire újra megindult volna, már
felsorakozott az angol és a holland haderő is,
és Savoyai Jenő, valamint Marlborough herceg
a höchstädti csatában megállította a francia
előrenyomulást. Ettől kezdve a franciák egyre
hátráltak, az egyesülés meghiúsult. Bécs megmenekült.
Rákóczi erre azt javasolta XIV. Lajosnak,
hogy az Adriai-tengeren és Horvátországon át
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próbálják meg a közvetlen kapcsolatot megteremteni. Ez a terv nem sikerült, s a franciák
támogatására egyre kevésbé lehetett számítani.
A francia király súlyos helyzetében nem volt
hajlandó magát a magyarok mellett elkötelezni, és nem kötött szövetséget Rákóczival, aki
Erdély választott fejedelme (1704–1711), majd
1705 óta, a szécsényi országgyűlés határozata
értelmében, Magyarország vezérlő fejedelme
címet viselte.
Rákóczi világosan látta, hogyha a magyar
ügyet nem sikerül európai üggyé tenni, ha a
szabadságharc magára marad, akkor alig van
reménye a győzelemre. Kiáltványokban tájékoztatta a külföldi közvéleményt a szabadságharc okáról és céljáról, s hogy ellensúlyozza
Bécs hírverését, Mercurius Veridicus (Igazmondó Mercurius) címen latin nyelvű újságot indí-

327

tott. Követei felkeresték a svéd királyt, jártak
a porosz és dán királynál, tárgyaltak a lengyel
országgyűléssel és a római pápával, de biztató szavakon kívül semmit sem kaptak. Senki
sem kívánt a magyarok miatt szembekerülni
a Habsburgokkal. Megpróbálta megnyerni a
Portát, de az sem állt kötélnek. Az északi háborúban a svéd hadaktól szorongatott I. Péter
orosz cár volt az egyetlen, aki titkos szövetséget
kötött vele, katonai haszna azonban ennek sem
volt. A szabadságharc végül is magára maradt.
A Habsburg Birodalom és Magyarország
katonai erőviszonyai roppant egyenlőtlenek
voltak. Rákóczi nagy erőfeszítéseket tett, hogy
vitéz, de szervezett harcokhoz nem szokott katonáiból jól fölszerelt, fegyelmezett reguláris sereget formáljon, a fiatal kuruc haderő azonban
még nem tudta a próbát kiállni. Rendezett,
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nagy ütközetekben alulmaradt. 1704 végén
Nagyszombatnál, 1705-ben Zsibónál a kurucok elvesztették a csatát a császáriakkal szemben, noha létszámfölényben voltak.
Mindez közrejátszott abban, hogy Rákóczi béketárgyalásokat kezdett Béccsel, előbb
Gyöngyösön, majd Nagyszombatban. A közvetítők az angolok és a hollandok voltak, akik
mint a császár szövetségesei jól tudták, mennyire hiányzik a nyugati hadszíntéren a Magyarországon harcoló mintegy 40 000 császári katona, hogy mekkora segítséget jelentene a megbékült ország adója, és milyen szükség volna
a magyarországi újoncokra. Mint protestánsok
rokonszenveztek is a katolikus ellenreformációval szemben álló országgal. A tárgyalások
hónapokon át folytak, de végül nem hoztak
eredményt. A kurucok készek lettek volna Bécs
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uralma alá visszatérni, ha biztosítékot kapnak
alkotmányos és vallási jogaik megtartására.
A bécsi udvar azonban nem volt hajlandó elfogadni sem a külföldi hatalmak jótállását, sem
az Erdélyi Fejedelemség önállóságát, amihez
Rákóczi ragaszkodott. És bár az ország magára maradt a küzdelemben, Rákóczi fejedelem
országépítő tevékenysége annyira megerősítette, hogy nem kellett bármilyen áron kibékülnie. Miután az 1707. évi ónodi országgyűlés
megtörte a belső ellenzéket, és detronizálta a
Habsburgokat, a harc tovább folyt.

*Idézet Hanák Péter (szerk.): Egy ezredév
(Gondolat, Budapest, 1986) című könyvből

X polturás Rákóczi-korabeli érmék
előlapjukon címerpajzzsal
és koronával
(Mészáros Károly gyűjteményéből)
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„Szándékom hazám
teljes boldogságát megvalósítani.”
Állami és társadalmi reformok
a Rákóczi-szabadságharcban*

Rákóczi világosan látta Magyarország elmaradottságát, amiért Emlékirataiban a Habsburgokat tette felelőssé. Miközben az ország
függetlenségéért harcolt, belül korszerű reformokkal igyekezett az államot és a társadalmat
erősíteni.
Már fiatalon a legfrissebb francia és olasz
államelméleti munkákat tanulmányozta, bécsújhelyi börtönében is ezek voltak olvasmányai.
Kezdettől fogva a nemzeti abszolutizmus kiépítésére törekedett. Igyekezett a főnemesség
politikai hatalmát visszaszorítani, és a jogtalan
osztályok helyzetét javítani. Ebbe a programba illeszkedett a fegyvert fogott jobbágyoknak
ígért szabad paraszti kiváltság is. Míg a Habsburgok az ország lakosságának megosztására
törekedtek, Rákóczi az egység kialakításán
munkálkodott. A vallási ellentétek megszüntetésére visszaadatta a protestánsok templomait
és iskoláit, biztosította a felekezetek és a szabadságharc mellé állt nem magyar nemzetiségek egyenjogúságát.
Az első időkben bizalmas emberei kivétel
nélkül a köznemességből kerültek ki. Köznemes
volt legbelsőbb munkatársa, a fiatal Ráday Pál
is, előbb személyi titkára, majd a fejedelmi kancellária direktora és a külügyek irányítója. Köznemes volt udvari kapitánya, Vay Ádám, ahogy
Lányi Pál is, a fegyverkezési kormánybiztos.
Míg a hadseregben az irányítás a főrangú származású tábornokok kezében volt, a politikában
Rákóczi nem engedte őket szóhoz jutni.
A főnemesek, Bercsényivel az élükön,
emiatt sokat zúgolódtak, majd 1705-ben, a
szécsényi országgyűlésen nyíltan is felléptek.
Hogy korlátozzák Rákóczi hatalmát, a legfőbb
kormányzati ügyek intézésére 25 tagú szenátust szerveztek, a gazdasági feladatok ellátását
a Gazdasági Tanácsra bízták, s ezekben már az
arisztokrácia is képviseletet kapott. Az intézkedés joga, a központi hatalom azonban Rákóczi
kezében maradt, ami később okot adott a Bécs
által is tüzelt nemesi ellenzéknek, hogy elnyo-

másról, a nemesi kiváltságok semmibevételéről
panaszkodjék. Az 1707-es ónodi országgyűlésen is ez volt az ellenzék fő érve.
A szabadságharc igen súlyos gazdasági
nehézségekkel küzdött. A Rákóczi-birtokok
jövedelme korántsem volt elegendő a kiadások fedezésére, az adók behajtása pedig az
elszegényedett és hadban álló országban sok
nehézséggel járt. Mindeddig a nemesek nem
adóztak, Rákóczi most törvényben mondatta
ki az adózásban való részvételüket, rést ütve
ezzel a nemesség korszerűtlen kiváltságain.
Mivel az országban nem volt elegendő
arany-ezüst pénz, Rákóczi 1704 legelején
bevezette a rézpénzt. Az ipar azonban kezdetleges és elmaradott volt (a lőfegyvereket is
külföldről kellett vásárolni), a háború következtében a kereskedelem is megbénult, így a
rézpénz értékét az állam nem tudta tartani. Az
értékét vesztett „kongót” a kereskedők nem fogadták el, s ezért a katonaság, amely ebben a
pénzben kapta a zsoldját, egyre rosszabb helyzetbe került.
A társadalmi ellentétek a hadseregben is
éreztették hatásukat. A földesurak igyekeztek visszatartani jobbágyaikat a hadviseléstől,
majd a katonákat a családtagokra rótt terhekkel kényszerítették a hazatérésre. A parasztok
mindinkább elkedvetlenedtek, s tömegesen
hagyták el a sereget. Az 1708. decemberi
sárospataki országgyűlés kimondta ugyan a
fegyverrel harcoló parasztok felszabadulását,
Rákóczi néhány jobbágyfalunak szabad paraszti kiváltságot is adományozott, mindez
azonban már nem tudta a kezdeti lelkesedést
visszahozni.
1708 őszén, Trencsén mellett, a kurucok
döntő csatát vesztettek. A hosszú háború ki-

merítette az országot, a gazdasági bajokat
pestisjárvány is tetézte. A nyugati háborúban
győzedelmes császár mind több katonát tudott
Magyarországra küldeni, s a kuruc hadak fokozatosan visszaszorultak az ország északkeleti részébe.
Rákóczi azonban úgy látta, még nincs minden
veszve. Abban bízott, hogy személyes tárgyaláson rá tudja venni Nagy Péter cárt a katonai segítségre. 1710 végén útra kelt, a főparancsnokságot Károlyi Sándorra ruházta. Károlyi Rákóczi
tudtával tárgyalásokat kezdett Pálffy Jánossal,
a császári hadak I. József (1705–1711) által
kinevezett fővezérével. A fejedelem ezt csak
időnyerésnek szánta, Károlyi azonban felismerve, hogy a helyzet katonailag reménytelen,
1711 áprilisában megkötötte a szatmári békét.
A kurucok visszatértek a Habsburgok hűségére,
a császár-király pedig teljes bűnbocsánatot
adott, és ígéretet tett a magyar rendi alkotmány
és vallásszabadság megtartására. 1711. május
1-jén a majtényi síkon a kuruc csapatok letették
a fegyvert.
Rákóczi nem fogadta el a békét, mely nem
biztosította a függetlenséget, és megsemmisítette a szabadságharc társadalmi vívmányait.
Kevesedmagával Lengyelországba, majd a
francia király udvarába, Versailles-ba, innen
pedig – abban a reményben, hogy a harcot újrakezdheti – Törökországba ment. Itt halt meg
Rodostóban, 1735-ben. Utolsó esztendeinek,
a bujdosók életének megrázó és megkapóan
művészi emléke a volt fejedelmi apród, Mikes
Kelemen levél formában írt naplója.
* Idézet Hanák Péter (szerk.):
Egy ezredév (Gondolat, Budapest, 1986)
című könyvből

Gyöngyházberakásos
keréklakatos pisztoly,
XVII. század második fele.
A fegyver ágyazata teljes
felületén rézzel és gyöngyházzal
berakott.
A töltővessző vége csonttal
erősített
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uralma alá visszatérni, ha biztosítékot kapnak
alkotmányos és vallási jogaik megtartására.
A bécsi udvar azonban nem volt hajlandó elfogadni sem a külföldi hatalmak jótállását, sem
az Erdélyi Fejedelemség önállóságát, amihez
Rákóczi ragaszkodott. És bár az ország magára maradt a küzdelemben, Rákóczi fejedelem
országépítő tevékenysége annyira megerősítette, hogy nem kellett bármilyen áron kibékülnie. Miután az 1707. évi ónodi országgyűlés
megtörte a belső ellenzéket, és detronizálta a
Habsburgokat, a harc tovább folyt.

*Idézet Hanák Péter (szerk.): Egy ezredév
(Gondolat, Budapest, 1986) című könyvből

X polturás Rákóczi-korabeli érmék
előlapjukon címerpajzzsal
és koronával
(Mészáros Károly gyűjteményéből)
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„Szándékom hazám
teljes boldogságát megvalósítani.”
Állami és társadalmi reformok
a Rákóczi-szabadságharcban*

Rákóczi világosan látta Magyarország elmaradottságát, amiért Emlékirataiban a Habsburgokat tette felelőssé. Miközben az ország
függetlenségéért harcolt, belül korszerű reformokkal igyekezett az államot és a társadalmat
erősíteni.
Már fiatalon a legfrissebb francia és olasz
államelméleti munkákat tanulmányozta, bécsújhelyi börtönében is ezek voltak olvasmányai.
Kezdettől fogva a nemzeti abszolutizmus kiépítésére törekedett. Igyekezett a főnemesség
politikai hatalmát visszaszorítani, és a jogtalan
osztályok helyzetét javítani. Ebbe a programba illeszkedett a fegyvert fogott jobbágyoknak
ígért szabad paraszti kiváltság is. Míg a Habsburgok az ország lakosságának megosztására
törekedtek, Rákóczi az egység kialakításán
munkálkodott. A vallási ellentétek megszüntetésére visszaadatta a protestánsok templomait
és iskoláit, biztosította a felekezetek és a szabadságharc mellé állt nem magyar nemzetiségek egyenjogúságát.
Az első időkben bizalmas emberei kivétel
nélkül a köznemességből kerültek ki. Köznemes
volt legbelsőbb munkatársa, a fiatal Ráday Pál
is, előbb személyi titkára, majd a fejedelmi kancellária direktora és a külügyek irányítója. Köznemes volt udvari kapitánya, Vay Ádám, ahogy
Lányi Pál is, a fegyverkezési kormánybiztos.
Míg a hadseregben az irányítás a főrangú származású tábornokok kezében volt, a politikában
Rákóczi nem engedte őket szóhoz jutni.
A főnemesek, Bercsényivel az élükön,
emiatt sokat zúgolódtak, majd 1705-ben, a
szécsényi országgyűlésen nyíltan is felléptek.
Hogy korlátozzák Rákóczi hatalmát, a legfőbb
kormányzati ügyek intézésére 25 tagú szenátust szerveztek, a gazdasági feladatok ellátását
a Gazdasági Tanácsra bízták, s ezekben már az
arisztokrácia is képviseletet kapott. Az intézkedés joga, a központi hatalom azonban Rákóczi
kezében maradt, ami később okot adott a Bécs
által is tüzelt nemesi ellenzéknek, hogy elnyo-

másról, a nemesi kiváltságok semmibevételéről
panaszkodjék. Az 1707-es ónodi országgyűlésen is ez volt az ellenzék fő érve.
A szabadságharc igen súlyos gazdasági
nehézségekkel küzdött. A Rákóczi-birtokok
jövedelme korántsem volt elegendő a kiadások fedezésére, az adók behajtása pedig az
elszegényedett és hadban álló országban sok
nehézséggel járt. Mindeddig a nemesek nem
adóztak, Rákóczi most törvényben mondatta
ki az adózásban való részvételüket, rést ütve
ezzel a nemesség korszerűtlen kiváltságain.
Mivel az országban nem volt elegendő
arany-ezüst pénz, Rákóczi 1704 legelején
bevezette a rézpénzt. Az ipar azonban kezdetleges és elmaradott volt (a lőfegyvereket is
külföldről kellett vásárolni), a háború következtében a kereskedelem is megbénult, így a
rézpénz értékét az állam nem tudta tartani. Az
értékét vesztett „kongót” a kereskedők nem fogadták el, s ezért a katonaság, amely ebben a
pénzben kapta a zsoldját, egyre rosszabb helyzetbe került.
A társadalmi ellentétek a hadseregben is
éreztették hatásukat. A földesurak igyekeztek visszatartani jobbágyaikat a hadviseléstől,
majd a katonákat a családtagokra rótt terhekkel kényszerítették a hazatérésre. A parasztok
mindinkább elkedvetlenedtek, s tömegesen
hagyták el a sereget. Az 1708. decemberi
sárospataki országgyűlés kimondta ugyan a
fegyverrel harcoló parasztok felszabadulását,
Rákóczi néhány jobbágyfalunak szabad paraszti kiváltságot is adományozott, mindez
azonban már nem tudta a kezdeti lelkesedést
visszahozni.
1708 őszén, Trencsén mellett, a kurucok
döntő csatát vesztettek. A hosszú háború ki-

merítette az országot, a gazdasági bajokat
pestisjárvány is tetézte. A nyugati háborúban
győzedelmes császár mind több katonát tudott
Magyarországra küldeni, s a kuruc hadak fokozatosan visszaszorultak az ország északkeleti részébe.
Rákóczi azonban úgy látta, még nincs minden
veszve. Abban bízott, hogy személyes tárgyaláson rá tudja venni Nagy Péter cárt a katonai segítségre. 1710 végén útra kelt, a főparancsnokságot Károlyi Sándorra ruházta. Károlyi Rákóczi
tudtával tárgyalásokat kezdett Pálffy Jánossal,
a császári hadak I. József (1705–1711) által
kinevezett fővezérével. A fejedelem ezt csak
időnyerésnek szánta, Károlyi azonban felismerve, hogy a helyzet katonailag reménytelen,
1711 áprilisában megkötötte a szatmári békét.
A kurucok visszatértek a Habsburgok hűségére,
a császár-király pedig teljes bűnbocsánatot
adott, és ígéretet tett a magyar rendi alkotmány
és vallásszabadság megtartására. 1711. május
1-jén a majtényi síkon a kuruc csapatok letették
a fegyvert.
Rákóczi nem fogadta el a békét, mely nem
biztosította a függetlenséget, és megsemmisítette a szabadságharc társadalmi vívmányait.
Kevesedmagával Lengyelországba, majd a
francia király udvarába, Versailles-ba, innen
pedig – abban a reményben, hogy a harcot újrakezdheti – Törökországba ment. Itt halt meg
Rodostóban, 1735-ben. Utolsó esztendeinek,
a bujdosók életének megrázó és megkapóan
művészi emléke a volt fejedelmi apród, Mikes
Kelemen levél formában írt naplója.
* Idézet Hanák Péter (szerk.):
Egy ezredév (Gondolat, Budapest, 1986)
című könyvből
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II. Rákóczi Ferenc bevonulása
az ónodi országgyűlésre.
Dudits Andor (1866–1944)
festménye 1895-ből
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Rákóczi Ferenc írásaiból*

A

j ezsuiták terve kudarcot vallott: Rákóczit nem sikerült elidegeníteniök hazájától. 1694-ben a tizennyolc éves fiatalember
hatéves távollét után meglátogatja magyarországi birtokait, majd 1696-ban hosszabb időre hazaköltözik. A hegyaljai felkelés elől még
elmenekül, de fokozatosan megérlelődik benne
az elhatározás, hogy valamit tennie kell a haza
sorsának megváltoztatása érdekében. Bercsényi Miklós ungi főispánnal tanácskozik terveiről s megállapodnak abban, hogy XIV. Lajos francia királyhoz fordulnak támogatásért.
A francia udvarhoz intézett levelek továbbítását egy Longueval Ferenc József nevű, belga
származású, császári kapitányra bízza, aki
azonban kiszolgáltatja azokat Bécsnek. Ezek
a levelek teremtik meg a jogalapot arra, hogy a
már régen gyanakodó császári udvar Rákóczit
és több társát 1701. április 18-án letartóztattassa. Az alábbiakban az első, XIV. Lajoshoz intézett, puhatolódzó francia nyelvű levél
fordítását közöljük, amely a kor szokásainak
megfelelően tele van túlzó udvariassági formulákkal.

II. Rákóczi Ferenc
XIV. Lajoshoz írott levele
„Felség,

▲
Lánckengyeles szablya,
XVII. század eleje.
A markolatot a kéz
védelmére 9 tagból álló
lánckengyellel látták el.
A hüvely anyaga fa, melyet
bőrrel borítottak, majd
fémszerelékekkel láttak el

családom gyakran élvezte már királyi támogatásának tanújeleit és Felséged mind ez ideig
oly nagylelkűen pártfogásába vette Európának azokat a fejedelmeit, akik Felségedhez
fordultak, ezért remélhetem, hogy a mostani
körülmények között sem tagadja meg segítségét hazámtól, amelynek elnyomatása annyira
ismeretes. Nem kell tehát Felséged elé idéznem
az elnyomatásnak szomorú képeit, hogy fölkeltsem Felséged együttérzését és megnyerjem
jótékony hajlandóságát: legyen atyánk, támo-

gatónk és felszabadítónk. Ilyennek tekintem
Felségedet, amióta megvilágosította szemeimet
az értelem, hogy csodáljam mindazokat a nagy
dolgokat, amiket Felséged tett az elnyomottak
javára. Ugyanezért járulok Felséged színe elé,
hogy országunk nevében kérjem további támogatását, melynek jótéteményeit már oly sokszor
éreztük. E végből, Felség, nem bocsátkozom
ügyünk ismertetésébe, hiszen arról Felségednek bizonyára pontos hírei vannak. Annyit
mondok csupán, hogy az egység éppoly szoros
közöttünk, mint amilyen általános az elégedetlenség; hogy a nemzet érdekeivel mindig végezetesen ellenkező vallási háborúságok és családi
viszálykodások elsimultak vagy megszűntek, és
a három rend, a három vallással együtt, semmi
mást nem kíván, mint egy szívvel-lélekkel állani a közösség szolgálatára. Ezért, ha Felséged a
segítséget megadni kegyeskedik, semmi kétség,
hogy a támogatásnak, amit kérünk, jobb lesz
a kimenetele, mint az elmúltakban bármikor.
Ami engem illet, semmi sem tehet boldogabbá,
mint ha Istentől kapott rangomat és becsületemet a hazámbeliek között Felséged dicsőségének szolgálatába állíthatom és nyilatkozhatom,
Felség, hogy őseimtől örökölt hajlandóságom
és tiszteletem Felséged szent személye iránt
mindennél inkább táplálja Felségedhez való ragaszkodásomat. A nemes ember, aki levelemet
viszi, valaha abban a megtiszteltetésben részesült, hogy szolgálhatta Felségedet, most pedig
az a tisztesség vár rá, hogy hosszabb fölvilágosításokkal szolgáljon és kifejezze mélységes
tiszteletemet, amellyel maradok, Felséges uram,
Felségednek
nagyon alázatos, nagyon engedelmes és nagyon
készséges szolgája
Rákóczi Ferenc herceg”
Bécs, 1700. november 1.

II. Rákóczi Ferenc:

Vallomások (részlet)

„[…] A levelet saját jobbágyaim írták, kik titkon hallottak szabadulásomról, s midőn híre
járt, hogy Lengyelországban bujdosom,
kérve kérték őket, kik közöttük élnek, hogy
járják be keresztül-kasul az egész országot
mindaddig, mígnem rám találva sikerül biztosítaniuk engem hűségükről és az egész magyar
nemzet készségéről, mert a végső romlásra jutott, könnyező nemzet sorsa tőlem függ. – Azt
mondották: ezen nem kell csodálkoznunk, mert
az egész nép, mint a pásztor nélküli nyáj tévelyeg, végső kétségbeesésében faluról falura
hajtva közös gyűlésekbe verődik, utánam áhítozik, rólam beszél, bennem van reménysége; a
német katonaság kivonult az országból, s már
csak az erősségekben maradt őrség; de ha ezeket
a mindenre elszánt nép sokasága bekeríti, nem
lesznek képesek sokáig ellenállni; de itt az idő,
hogy segítséget kapjon a nép; ugyanis már az
elmúlt esztendőben sok ezer hazai ezredekbe toborzott magyart kivittek a Birodalomba és Itáliába; ezek kiegészítésére 12 000 fő kiállítását
követelik a vármegyéktől; ezzel összeszedik a
köznép harcképesebb részét, s ha kiviszik őket
az országból, az itthon maradó öregek, betegek
és gyermekek alkalmatlanok lesznek arra, hogy
szolgáljanak. Az igaz, hogy ez az érv nem volt
megvetendő, s abból, amit elmondtak, úgy tűnt,
hogy nagyon könnyű lenne megindítani az első
támadásokat, de félő, hogy az ilyesfajta kezdeményezésekkel abban az esetben, ha nincs meg
az anyagi alapja a háború folytatásának, s ha
nincs remény a külső segítségre, a szegény köznépre inkább végromlást hozhatunk, mintsem
a szerencsés sikerek reménységét. Hogy tehát a
lelkek készenlétét megtarthassuk, időt is nyerjünk, s hogy a hírt hozók állításainak igazsá-

gát is megvizsgálhassuk, kölcsönösen kicserélve
gondolatainkat végül úgy döntöttünk, hogy a
már említett lovászt elküldjük velük azzal, hogy
az ismertebb személyeket velük együttesen látogassa végig, s biztosítsa őket afelől, hogy élek,
s megvan a lelki hajlandóságom is; a közhiedelem ugyanis az volt Magyarországon, hogy
engem a fogságban titkon megöltek és csak az
udvar indította el a hírverést kiszabadulásom
felől, hogy ezáltal eltitkolja az ártatlanul megölt
ember halálát; ezenkívül: figyelje meg a köznép
lelkületét, a német katonaság létszámát és sok
minden ehhez hasonlót. Időközben én az egész
ügyet úgy, ahogyan nekem jelentették, előterjesztettem a francia udvarnak és a minisztereknek. Pénzalapot kértem Danckában készpénzletétben tartva a magam számára, hogy zsoldos
katonaságot toborozhassak, s kértem: tartsanak
készenlétben fegyvereket és tiszteket annak érdekében, hogy a forrongó és feldühödött lelkületű felkelő köznépből az arra alkalmasabbakat
azonnal zsoldos katonának válogassuk ki, ezredeket alakíthassunk belőlük, melyek élére kezdetben külföldi tiszteket állítanánk. – De javaslataimat éppen olyan közönnyel kezelték, mint
az előzőket; nem tudom, vajon az én szavaimnak a hitele, avagy az udvarnak az akarata
hiányzott-e. Következésképpen a lengyel főrangú barátaimhoz fordultam, és a Wisniowiecki
herceget s kíjóviai platinust, Potoczkyt – kik
éppen szomszédos birtokaikon tartózkodtak –
kerestem meg, annak érdekében, hogy ki-ki erejéhez képest álljon mellém seregével.
A lovász május vége felé érkezett vissza, és
megerősítette: nemcsak mindaz igaz, amit nekem jelentettek, hanem az a hír, hogy életben
vagyok, úgy felfokozta a köznép reménykedését, hogy tartósan már nem lehet féken tartani
őket; itt az idő tehát, hogy elszántságomnak
immár erősebb jelit adjam, és biztosítékokat is

Kanócos muskéta
(másolat), XVII–XVIII.
század fordulója.
A szakállas tűzcsövekből
kialakult kézi tűzfegyver.
Fő jellegzetessége elődjéhez
képest a cső megnyúlása,
a csőfal vékonyodása,
a tömeg csökkenése és
a fa ágyazatba épített
lakatlemez
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Rákóczi Ferenc írásaiból*

A

j ezsuiták terve kudarcot vallott: Rákóczit nem sikerült elidegeníteniök hazájától. 1694-ben a tizennyolc éves fiatalember
hatéves távollét után meglátogatja magyarországi birtokait, majd 1696-ban hosszabb időre hazaköltözik. A hegyaljai felkelés elől még
elmenekül, de fokozatosan megérlelődik benne
az elhatározás, hogy valamit tennie kell a haza
sorsának megváltoztatása érdekében. Bercsényi Miklós ungi főispánnal tanácskozik terveiről s megállapodnak abban, hogy XIV. Lajos francia királyhoz fordulnak támogatásért.
A francia udvarhoz intézett levelek továbbítását egy Longueval Ferenc József nevű, belga
származású, császári kapitányra bízza, aki
azonban kiszolgáltatja azokat Bécsnek. Ezek
a levelek teremtik meg a jogalapot arra, hogy a
már régen gyanakodó császári udvar Rákóczit
és több társát 1701. április 18-án letartóztattassa. Az alábbiakban az első, XIV. Lajoshoz intézett, puhatolódzó francia nyelvű levél
fordítását közöljük, amely a kor szokásainak
megfelelően tele van túlzó udvariassági formulákkal.

II. Rákóczi Ferenc
XIV. Lajoshoz írott levele
„Felség,

▲
Lánckengyeles szablya,
XVII. század eleje.
A markolatot a kéz
védelmére 9 tagból álló
lánckengyellel látták el.
A hüvely anyaga fa, melyet
bőrrel borítottak, majd
fémszerelékekkel láttak el

családom gyakran élvezte már királyi támogatásának tanújeleit és Felséged mind ez ideig
oly nagylelkűen pártfogásába vette Európának azokat a fejedelmeit, akik Felségedhez
fordultak, ezért remélhetem, hogy a mostani
körülmények között sem tagadja meg segítségét hazámtól, amelynek elnyomatása annyira
ismeretes. Nem kell tehát Felséged elé idéznem
az elnyomatásnak szomorú képeit, hogy fölkeltsem Felséged együttérzését és megnyerjem
jótékony hajlandóságát: legyen atyánk, támo-

gatónk és felszabadítónk. Ilyennek tekintem
Felségedet, amióta megvilágosította szemeimet
az értelem, hogy csodáljam mindazokat a nagy
dolgokat, amiket Felséged tett az elnyomottak
javára. Ugyanezért járulok Felséged színe elé,
hogy országunk nevében kérjem további támogatását, melynek jótéteményeit már oly sokszor
éreztük. E végből, Felség, nem bocsátkozom
ügyünk ismertetésébe, hiszen arról Felségednek bizonyára pontos hírei vannak. Annyit
mondok csupán, hogy az egység éppoly szoros
közöttünk, mint amilyen általános az elégedetlenség; hogy a nemzet érdekeivel mindig végezetesen ellenkező vallási háborúságok és családi
viszálykodások elsimultak vagy megszűntek, és
a három rend, a három vallással együtt, semmi
mást nem kíván, mint egy szívvel-lélekkel állani a közösség szolgálatára. Ezért, ha Felséged a
segítséget megadni kegyeskedik, semmi kétség,
hogy a támogatásnak, amit kérünk, jobb lesz
a kimenetele, mint az elmúltakban bármikor.
Ami engem illet, semmi sem tehet boldogabbá,
mint ha Istentől kapott rangomat és becsületemet a hazámbeliek között Felséged dicsőségének szolgálatába állíthatom és nyilatkozhatom,
Felség, hogy őseimtől örökölt hajlandóságom
és tiszteletem Felséged szent személye iránt
mindennél inkább táplálja Felségedhez való ragaszkodásomat. A nemes ember, aki levelemet
viszi, valaha abban a megtiszteltetésben részesült, hogy szolgálhatta Felségedet, most pedig
az a tisztesség vár rá, hogy hosszabb fölvilágosításokkal szolgáljon és kifejezze mélységes
tiszteletemet, amellyel maradok, Felséges uram,
Felségednek
nagyon alázatos, nagyon engedelmes és nagyon
készséges szolgája
Rákóczi Ferenc herceg”
Bécs, 1700. november 1.

II. Rákóczi Ferenc:

Vallomások (részlet)

„[…] A levelet saját jobbágyaim írták, kik titkon hallottak szabadulásomról, s midőn híre
járt, hogy Lengyelországban bujdosom,
kérve kérték őket, kik közöttük élnek, hogy
járják be keresztül-kasul az egész országot
mindaddig, mígnem rám találva sikerül biztosítaniuk engem hűségükről és az egész magyar
nemzet készségéről, mert a végső romlásra jutott, könnyező nemzet sorsa tőlem függ. – Azt
mondották: ezen nem kell csodálkoznunk, mert
az egész nép, mint a pásztor nélküli nyáj tévelyeg, végső kétségbeesésében faluról falura
hajtva közös gyűlésekbe verődik, utánam áhítozik, rólam beszél, bennem van reménysége; a
német katonaság kivonult az országból, s már
csak az erősségekben maradt őrség; de ha ezeket
a mindenre elszánt nép sokasága bekeríti, nem
lesznek képesek sokáig ellenállni; de itt az idő,
hogy segítséget kapjon a nép; ugyanis már az
elmúlt esztendőben sok ezer hazai ezredekbe toborzott magyart kivittek a Birodalomba és Itáliába; ezek kiegészítésére 12 000 fő kiállítását
követelik a vármegyéktől; ezzel összeszedik a
köznép harcképesebb részét, s ha kiviszik őket
az országból, az itthon maradó öregek, betegek
és gyermekek alkalmatlanok lesznek arra, hogy
szolgáljanak. Az igaz, hogy ez az érv nem volt
megvetendő, s abból, amit elmondtak, úgy tűnt,
hogy nagyon könnyű lenne megindítani az első
támadásokat, de félő, hogy az ilyesfajta kezdeményezésekkel abban az esetben, ha nincs meg
az anyagi alapja a háború folytatásának, s ha
nincs remény a külső segítségre, a szegény köznépre inkább végromlást hozhatunk, mintsem
a szerencsés sikerek reménységét. Hogy tehát a
lelkek készenlétét megtarthassuk, időt is nyerjünk, s hogy a hírt hozók állításainak igazsá-

gát is megvizsgálhassuk, kölcsönösen kicserélve
gondolatainkat végül úgy döntöttünk, hogy a
már említett lovászt elküldjük velük azzal, hogy
az ismertebb személyeket velük együttesen látogassa végig, s biztosítsa őket afelől, hogy élek,
s megvan a lelki hajlandóságom is; a közhiedelem ugyanis az volt Magyarországon, hogy
engem a fogságban titkon megöltek és csak az
udvar indította el a hírverést kiszabadulásom
felől, hogy ezáltal eltitkolja az ártatlanul megölt
ember halálát; ezenkívül: figyelje meg a köznép
lelkületét, a német katonaság létszámát és sok
minden ehhez hasonlót. Időközben én az egész
ügyet úgy, ahogyan nekem jelentették, előterjesztettem a francia udvarnak és a minisztereknek. Pénzalapot kértem Danckában készpénzletétben tartva a magam számára, hogy zsoldos
katonaságot toborozhassak, s kértem: tartsanak
készenlétben fegyvereket és tiszteket annak érdekében, hogy a forrongó és feldühödött lelkületű felkelő köznépből az arra alkalmasabbakat
azonnal zsoldos katonának válogassuk ki, ezredeket alakíthassunk belőlük, melyek élére kezdetben külföldi tiszteket állítanánk. – De javaslataimat éppen olyan közönnyel kezelték, mint
az előzőket; nem tudom, vajon az én szavaimnak a hitele, avagy az udvarnak az akarata
hiányzott-e. Következésképpen a lengyel főrangú barátaimhoz fordultam, és a Wisniowiecki
herceget s kíjóviai platinust, Potoczkyt – kik
éppen szomszédos birtokaikon tartózkodtak –
kerestem meg, annak érdekében, hogy ki-ki erejéhez képest álljon mellém seregével.
A lovász május vége felé érkezett vissza, és
megerősítette: nemcsak mindaz igaz, amit nekem jelentettek, hanem az a hír, hogy életben
vagyok, úgy felfokozta a köznép reménykedését, hogy tartósan már nem lehet féken tartani
őket; itt az idő tehát, hogy elszántságomnak
immár erősebb jelit adjam, és biztosítékokat is

Kanócos muskéta
(másolat), XVII–XVIII.
század fordulója.
A szakállas tűzcsövekből
kialakult kézi tűzfegyver.
Fő jellegzetessége elődjéhez
képest a cső megnyúlása,
a csőfal vékonyodása,
a tömeg csökkenése és
a fa ágyazatba épített
lakatlemez
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nyújtsak afelől, hogy nem fogom cserbenhagyni
őket. Ebből következően miután minden egyébről is tájékozódtam, amivel a hírhozót annakidején megbíztam, elhatároztam, hogy azokat, akik
a lovásszal együtt jöttek hozzám, pátensemmel,
nyílt parancslevelemmel küldöm vissza, és végső
elszántságom és elhatározásom jeleként átadok
nekik néhány zászlót, melyek nevemet viselik,
melyeket parancsom kézhezvétele után kell kibontaniuk azért, hogy a nemzet ebből megtudja:
nem prédálás szándékával, hanem parancsomra ragadtak fegyvert. Az említett pátenseimben
megparancsoltam, ne zsákmányoljanak, ne kövessenek el erőszakos cselekedeteket a nemesek
ellen, és lelkükre kötöttem a józan katonai szabályzatnak megfelelő, s a lelkületük megoltalmazásához szükséges dolgokat is. Bizalmasabb
parancsaimmal pedig meghagytam nekik: arra
törekedjenek, hogy egybehangolva támadásukat
alkalmasint egy vagy több megerősített helyet
rohammal foglaljanak el; ugyanis jól ismertem a
német őrségek lustaságát s tisztjeik tunyaságát,
kik többségükben a nyereségvágy miatt elhanyagolták a katonai ügyek gondját. Végül biztosítottam őket afelől – s ezt eskümmel is megerősítettem –, hogy nem hagyom el azokat, akik
e parancsaimnak engedelmeskednek, hanem
gondoskodni fogok arról, hogy időközben, míg
Franciaország királyának segítsége meg nem
érkezik, olyan sereggel, amelyet barátaimtól
szerezni tudok, a határon készenlétben állok. –
Hozzáfűztem még azt, hogy úgy akarom: a hűségükre rábízott zászlókat ki ne bontsák addig,
míg erre meg nem kapják végső parancsomat;
ezeket ugyanis nem azért kapták, hogy azonnal megkezdjék a háborút, hanem azért, hogy
mindannak, amit elmondanak, a tájékozatlan
nép hitelt adjon. Miután a hírvivőket e parancsaimmal ellátva útnak bocsátottam, a grófot
magát Varsóba küldtem de Bonac, francia követhez, hogy jelentse neki: az ügyek milyen fordulópontra jutottak; de azért is, hogy a követ
bocsásson rendelkezésünkre valamennyi – bármilyen csekély összegű – pénzt; s ezt minden
szent és minden profán dologra hivatkozva kérje
tőle annak érdekében, hogy a pénz egy részét
lengyel főrangúak között oszthassam szét, s így
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néhány szakasznyi könnyűlovast s néhány csapat vlachot felszerelve, velük nagyobb reményt
keltve, a magát már sokáig fékezni képtelen
népnek, letett eskümnek megfelelően, segítségére
siethessek. Magam eközben Ilyvoba mentem a
kijóviai palatinushoz, és jóllehet mindössze két
szolga kíséretében ide-oda lovagolgatni nem volt
valami biztonságos dolog; mégis: mivel a dolgok
végkifejlet felé haladtak, ezért gyors cselekvésre és változásra volt szükség, reád bízva életem
gondját, ó, örök Gondviselés. A vajda a szokott
barátsággal fogadott, ott maradtam a házában,
mely az alsóvárosban, de kiemelkedő helyen
feküdt, de az ő udvartartása és őrkatonasága
sem volt ott teljes létszámban akkor, amikor
hírt kapott afelől, hogy egyik főrangú rokona –
kiről maga is gyanította, hogy az velem szándékozik elbánni – egy mérföld távolságra van
tőlünk vlachjaival, és kéri: beszélgetés céljából
jöjjön el hozzá. Megütközött ezen a vajda, s a
hírnök hozta hírrel nyomban odajött hozzám;
attól félt ugyanis, hogy ennek az atyafinak váratlan megérkezése gyanússá teszi majd őt a
szememben; de teljesen elképedve csodálkozott
rám, mikor azt válaszoltam neki, hogy útitársa
leszek, és teljességgel mellőzve mindazt, ami ennek ellent mondhatott volna, egyedül ültem be
a palatinus mellé a hintóba, s elindultunk. Így
bíztam rá magamat vakon a te gondviselésedre, ó, végtelen irgalmasság, de akkoriban én a
bűn sötétségében éltem, és a helyes tanítást nem
ismerve nem tudtam azt sem, hogy amikor így
cselekszem, akkor azt nem azért teszem, mert
bízom benned, hanem mert vakmerően reméltem irgalmasságodat. Tettem alapja a hiú hősködés és a hamis nagylelkűségnek ebből fakadó látszata volt. Sok tettéből tudtam, hogy az,
akivel most együtt cselekszem, a becsvágynak a
hasonló kényszerképzetében szenved, ezért elhatároztam, hogy nagylelkűségben versenyre kelek
vele. És te, ó, az igazi nagylelkűség és hősiesség
forrása és kezdete, minden bizonnyal úgy rendezted el a rajtad kívül keresett üres ábrándképeket, hogy mégse csaljanak meg engem. Ugyanis
midőn látótávolságra érkeztünk egymáshoz,
anélkül, hogy az egyikünk ismerte volna már a
másikat, kiugrottam a hintóból, s odalépve hoz-
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A RÁKÓCZI–SZABADSÁGHARC

Az ónodi országgyűlés
emlékérme, Daniel Warou
korabeli alkotásának 1889-es
körmöcbányai utánverete

zá, hogy megöleljem, ezt mondtam neki: »A véred vagyok, jóllehet még nem ismersz engem; ha
pedig mégis így lenne, azt hiszem, csakis azért
teszed ezt, mert úgy gondolod, hogy én valami
olyat tettem, ami sem a vérrokonságunkhoz,
sem barátságodhoz nem méltó; azért jövök tehát eléd, hogy bennem olyasvalakit ismerj meg,
aki méltó mindkettőre.« – És midőn e szavak
után megmondtam neki nevemet, valamelyest
visszalépett, s valóban megilletődve, elpirulva
és tisztelettudó orcával, nagy tisztességgel lépett
hozzám, hogy öleléseimet fogadja; és ettől kezdve igaz barátommá lett, s bevallotta: 50 000
aranyat ígértek neki az elpusztításomért, de ő
soha nem törekedett erre, hanem kíváncsi volt
reám azért, hogy az őt Jakab herceghez fűző
barátsága miatt valami biztosat jelenthessen
neki felőlem; de mindaz, amit brezani tartózkodásom alatt mondtak el neki rólam, annyira
zűrzavaros volt, hogy semmi biztosat nem volt
képes felfedezni bennük. – Ilyesmiről s ezekhez
hasonló dolgokról beszélgettünk családias barátsággal, miközben visszamentünk Ilyvóba, ahol
Bercsényi aggódva várta vakmerő cselekedetem
kimenetelét; visszatérésem megörvendeztette, és
a rákövetkező napon elindult varsói útjára.
Én magam Holesiczébe utaztam, hogy ott
meglátogassam a belzi palatinát; a határvidéken
kellett ugyanis tartózkodnom, hogy minél hamarabb megtudhassam: mi történik hazámban;
ezért kb. háromnapi időzés után a palatínusné
asszonnyal együtt átmentünk Dros-dovicébe,
hogy meglátogassuk Kątskit, ezt a feleségével együtt jámbor és igaz keresztény életet élő
férfiút, aki akkoriban Podólia, később Krakkó
palatinusa lett.
Alig vitték ki pátens levelemet és zászlóimat a
nép közé, a várakozásban immár türelmetlenek-

ké lettek, zúgolódni kezdtek, és megszegve parancsaimat kibontott zászlókkal megtámadták a
nemesi kúriákat és úton járó nemesembereket,
szám szerint – ahogyan azt nekem utóbb jelentették – már kb. hatezer ember gyülekezett össze;
saját nevükben – sok mással együtt – elküldték
hozzám Majos Istvánt, ezt a tisztes nemesi családból származó ifjút, hogy hírül adják nekem
a történteket, s hogy sürgessék bemenetelemet,
ha mindjárt kezdetben fel akarom használni a
megújulás után sóvárgó nép ragaszkodó szeretetét. – Ezek még Holesicében találtak meg engem. Ezért úgy rendelkeztem, hogy ők más úton
menjenek, magam pedig Drosdovicébe nyargaltam. – Miközben ezek történtek, Bercsényi még
el sem érhetett Varsóba, s engem arra sürgettek,
hogy be sem várva visszaérkezését vagy indítsak
háborút katonaság és tisztek nélkül, fegyverek és
pénz híjával; vagy hagyjam cserben a bennem
bízó népet. Uram, az igaz, hogy e szorongatottságomban tőled kértem tanácsot, jóllehet erre
méltatlanná tett bűnös életem. Sürgetett hazám
szeretete, s az adott szavam is. Hajtott az ifjúi hév, amely nem uralkodni vágyott, hanem
a nemzetet akarta szolgálni. Ugyanakkor vis�szatartott, hogy előre láttam a veszedelmeket, s
nem bíztam saját képességemben sem. Az okosság azt javallotta, hogy küldjek üzenetet nagyúri barátaimhoz a megígért csapatokért, s hogy
várjam meg a Bercsényinek adott választ és a
francia támogatást, tápláljam a nép lelkét azzal, hogy közeledek a határhoz, és időt nyerjek
az idővel. És ezzel a feltett szándékkal, mellyel
egyetértett a palatínus is, ez a derék és nagyon
tapasztalt katona, ki egész háza népével együtt
nagy barátom volt, miután megkaptam magam
mellé saját könnyűlovas testőrsége egy részét, június 9-én elindultam, s lassú menetben akartam

A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG – 1100 ÉVE

nyújtsak afelől, hogy nem fogom cserbenhagyni
őket. Ebből következően miután minden egyébről is tájékozódtam, amivel a hírhozót annakidején megbíztam, elhatároztam, hogy azokat, akik
a lovásszal együtt jöttek hozzám, pátensemmel,
nyílt parancslevelemmel küldöm vissza, és végső
elszántságom és elhatározásom jeleként átadok
nekik néhány zászlót, melyek nevemet viselik,
melyeket parancsom kézhezvétele után kell kibontaniuk azért, hogy a nemzet ebből megtudja:
nem prédálás szándékával, hanem parancsomra ragadtak fegyvert. Az említett pátenseimben
megparancsoltam, ne zsákmányoljanak, ne kövessenek el erőszakos cselekedeteket a nemesek
ellen, és lelkükre kötöttem a józan katonai szabályzatnak megfelelő, s a lelkületük megoltalmazásához szükséges dolgokat is. Bizalmasabb
parancsaimmal pedig meghagytam nekik: arra
törekedjenek, hogy egybehangolva támadásukat
alkalmasint egy vagy több megerősített helyet
rohammal foglaljanak el; ugyanis jól ismertem a
német őrségek lustaságát s tisztjeik tunyaságát,
kik többségükben a nyereségvágy miatt elhanyagolták a katonai ügyek gondját. Végül biztosítottam őket afelől – s ezt eskümmel is megerősítettem –, hogy nem hagyom el azokat, akik
e parancsaimnak engedelmeskednek, hanem
gondoskodni fogok arról, hogy időközben, míg
Franciaország királyának segítsége meg nem
érkezik, olyan sereggel, amelyet barátaimtól
szerezni tudok, a határon készenlétben állok. –
Hozzáfűztem még azt, hogy úgy akarom: a hűségükre rábízott zászlókat ki ne bontsák addig,
míg erre meg nem kapják végső parancsomat;
ezeket ugyanis nem azért kapták, hogy azonnal megkezdjék a háborút, hanem azért, hogy
mindannak, amit elmondanak, a tájékozatlan
nép hitelt adjon. Miután a hírvivőket e parancsaimmal ellátva útnak bocsátottam, a grófot
magát Varsóba küldtem de Bonac, francia követhez, hogy jelentse neki: az ügyek milyen fordulópontra jutottak; de azért is, hogy a követ
bocsásson rendelkezésünkre valamennyi – bármilyen csekély összegű – pénzt; s ezt minden
szent és minden profán dologra hivatkozva kérje
tőle annak érdekében, hogy a pénz egy részét
lengyel főrangúak között oszthassam szét, s így
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néhány szakasznyi könnyűlovast s néhány csapat vlachot felszerelve, velük nagyobb reményt
keltve, a magát már sokáig fékezni képtelen
népnek, letett eskümnek megfelelően, segítségére
siethessek. Magam eközben Ilyvoba mentem a
kijóviai palatinushoz, és jóllehet mindössze két
szolga kíséretében ide-oda lovagolgatni nem volt
valami biztonságos dolog; mégis: mivel a dolgok
végkifejlet felé haladtak, ezért gyors cselekvésre és változásra volt szükség, reád bízva életem
gondját, ó, örök Gondviselés. A vajda a szokott
barátsággal fogadott, ott maradtam a házában,
mely az alsóvárosban, de kiemelkedő helyen
feküdt, de az ő udvartartása és őrkatonasága
sem volt ott teljes létszámban akkor, amikor
hírt kapott afelől, hogy egyik főrangú rokona –
kiről maga is gyanította, hogy az velem szándékozik elbánni – egy mérföld távolságra van
tőlünk vlachjaival, és kéri: beszélgetés céljából
jöjjön el hozzá. Megütközött ezen a vajda, s a
hírnök hozta hírrel nyomban odajött hozzám;
attól félt ugyanis, hogy ennek az atyafinak váratlan megérkezése gyanússá teszi majd őt a
szememben; de teljesen elképedve csodálkozott
rám, mikor azt válaszoltam neki, hogy útitársa
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hasonló kényszerképzetében szenved, ezért elhatároztam, hogy nagylelkűségben versenyre kelek
vele. És te, ó, az igazi nagylelkűség és hősiesség
forrása és kezdete, minden bizonnyal úgy rendezted el a rajtad kívül keresett üres ábrándképeket, hogy mégse csaljanak meg engem. Ugyanis
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zá, hogy megöleljem, ezt mondtam neki: »A véred vagyok, jóllehet még nem ismersz engem; ha
pedig mégis így lenne, azt hiszem, csakis azért
teszed ezt, mert úgy gondolod, hogy én valami
olyat tettem, ami sem a vérrokonságunkhoz,
sem barátságodhoz nem méltó; azért jövök tehát eléd, hogy bennem olyasvalakit ismerj meg,
aki méltó mindkettőre.« – És midőn e szavak
után megmondtam neki nevemet, valamelyest
visszalépett, s valóban megilletődve, elpirulva
és tisztelettudó orcával, nagy tisztességgel lépett
hozzám, hogy öleléseimet fogadja; és ettől kezdve igaz barátommá lett, s bevallotta: 50 000
aranyat ígértek neki az elpusztításomért, de ő
soha nem törekedett erre, hanem kíváncsi volt
reám azért, hogy az őt Jakab herceghez fűző
barátsága miatt valami biztosat jelenthessen
neki felőlem; de mindaz, amit brezani tartózkodásom alatt mondtak el neki rólam, annyira
zűrzavaros volt, hogy semmi biztosat nem volt
képes felfedezni bennük. – Ilyesmiről s ezekhez
hasonló dolgokról beszélgettünk családias barátsággal, miközben visszamentünk Ilyvóba, ahol
Bercsényi aggódva várta vakmerő cselekedetem
kimenetelét; visszatérésem megörvendeztette, és
a rákövetkező napon elindult varsói útjára.
Én magam Holesiczébe utaztam, hogy ott
meglátogassam a belzi palatinát; a határvidéken
kellett ugyanis tartózkodnom, hogy minél hamarabb megtudhassam: mi történik hazámban;
ezért kb. háromnapi időzés után a palatínusné
asszonnyal együtt átmentünk Dros-dovicébe,
hogy meglátogassuk Kątskit, ezt a feleségével együtt jámbor és igaz keresztény életet élő
férfiút, aki akkoriban Podólia, később Krakkó
palatinusa lett.
Alig vitték ki pátens levelemet és zászlóimat a
nép közé, a várakozásban immár türelmetlenek-

ké lettek, zúgolódni kezdtek, és megszegve parancsaimat kibontott zászlókkal megtámadták a
nemesi kúriákat és úton járó nemesembereket,
szám szerint – ahogyan azt nekem utóbb jelentették – már kb. hatezer ember gyülekezett össze;
saját nevükben – sok mással együtt – elküldték
hozzám Majos Istvánt, ezt a tisztes nemesi családból származó ifjút, hogy hírül adják nekem
a történteket, s hogy sürgessék bemenetelemet,
ha mindjárt kezdetben fel akarom használni a
megújulás után sóvárgó nép ragaszkodó szeretetét. – Ezek még Holesicében találtak meg engem. Ezért úgy rendelkeztem, hogy ők más úton
menjenek, magam pedig Drosdovicébe nyargaltam. – Miközben ezek történtek, Bercsényi még
el sem érhetett Varsóba, s engem arra sürgettek,
hogy be sem várva visszaérkezését vagy indítsak
háborút katonaság és tisztek nélkül, fegyverek és
pénz híjával; vagy hagyjam cserben a bennem
bízó népet. Uram, az igaz, hogy e szorongatottságomban tőled kértem tanácsot, jóllehet erre
méltatlanná tett bűnös életem. Sürgetett hazám
szeretete, s az adott szavam is. Hajtott az ifjúi hév, amely nem uralkodni vágyott, hanem
a nemzetet akarta szolgálni. Ugyanakkor vis�szatartott, hogy előre láttam a veszedelmeket, s
nem bíztam saját képességemben sem. Az okosság azt javallotta, hogy küldjek üzenetet nagyúri barátaimhoz a megígért csapatokért, s hogy
várjam meg a Bercsényinek adott választ és a
francia támogatást, tápláljam a nép lelkét azzal, hogy közeledek a határhoz, és időt nyerjek
az idővel. És ezzel a feltett szándékkal, mellyel
egyetértett a palatínus is, ez a derék és nagyon
tapasztalt katona, ki egész háza népével együtt
nagy barátom volt, miután megkaptam magam
mellé saját könnyűlovas testőrsége egy részét, június 9-én elindultam, s lassú menetben akartam
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előre haladni. Ez volt az én feltett szándékom,
de te másként határoztál.
Kétnapi járófölre voltam, és éppen, amikor
egy városkában ebédeltem, megérkezett hozzám a szomorú hír annak a népnek teljes vereségéről, mely zavarogni kezdett, s fej nélkül
dühöngve és prédálva igyekezett a határvidék
hegyei közé, hogy velem találkozzék – zászlaik
nagyobb része a győztes zsákmánya lett; és alig
maradtak kétezren a még megmaradt zászlók
alatt, a tömeg többi része szétszóródott; ezért
az idő sürgeti, hogy segítségükre siessek, és az
ingadozó vagy inkább elcsüggedt lelkeket személyes jelenlétemmel erősítsem meg. – Uram,
a te rendelkezésed nyomán így borulnak fel az
emberek ama tervei, melyeknek nem te vagy a
szerzője és támogatója. Az igaz viszont, hogy
ebben az olyannyira nehéz helyzetben megerősítettél engem, megacéloztad akaratomat, és úgy
éreztem, elég bátor vagyok ahhoz, hogy kibontott vitorlákkal induljak el a viharos szélben.
A józan észre hallgattam, de bármit is tanácsolt
az okosság, mindent felforgatott a fenyegető
veszedelem; és miközben ráhagyatkoztam es-
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kümre és vállalt kötelezettségemre, belevetettem
magamat gondviselésed és irgalmasságod örvényébe, és az addiginál gyorsabb menetben haladva előre, ha nem tévedek, június 13-án átléptem a Rubicont, parancsokat küldve magam
előtt, hogy a megfutamodott sereg maradványa
várjon engem a határon. Ezzel a maradékkal
szembe is találkoztam 14-én, midőn megérkeztem hazám határára. Úgy láttam mintegy 500,
rossz parasztpuskákkal, bunkósbotokkal, kaszákkal és lándzsákkal felfegyverzett emberből
áll ez a sereg. – Így aztán a palatínusnak adott
szavam szerint visszaküldve könnyűlovasait,
magam már ott maradtam mindössze hűséges
kamarásomat: Pázmánt és két lovászomat tartva vissza magam mellett, Íme, ez lett kezdete
a magyarországi háborúnak, ennek a szikrából
kipattant tűzvésznek, amely a te irgalmas vezetéseddel hét esztendőn keresztül tartott. [...]”
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„A határról írtam az akkor távol lévő Károlyinak. Neki adtam át hadaim parancsnokságát,
de Munkács parancsnokának nem rendeltem
el, hogy neki engedelmeskedjék. E vár parancsnoka udvari marsallom volt, és elszánta
magát a védekezésre, de minthogy fogságom
társa volt, és nagyon súlyos feltételekkel bocsátották szabadon, sokkal jobban becsültem
annál, semhogy ki akartam volna őt tenni
annak a kockázatnak, hogy a németek kezébe essék. Rábírtam tehát, hogy engedje át a
parancsnokságot Sennyei bárónak, a szenátus
kancellárjának. Az alvóváros parancsnoka a
palotások ezredese, Szentiványi volt. A vár el

volt látva őrséggel, tüzérséggel és élelemmel.
Pénzverdét is állítottam benne, és otthagytam
mindent, amit csak pénzzé lehetett verni…”
„A vezérlő tábornokok, a szenátorok és
minden jelentősebb ember követett engem
Lengyelországba. Valamennyi erdélyi tanácsosom összegyűlt a határon, hogy ugyanezt
tegye, csak a legszükségesebbet kérték tőlem.
De mindnek megmondtam szeretettel és őszinteséggel, hogy nem ígérhetem nekik azt, amiről
magam sem vagyok biztosítva. Sohasem felejtem el a fájdalmat, amellyel engem elhagytak.”

* Idézet II. Rákóczi Ferenc Emlékirataiból.
A magyarországi háborúiról, 1703-tól annak végéig.
Szerkesztette Varga Katalin

* Idézet II. Rákóczi Ferenc: Vallomások című önéletírásának I. kötetéből – Fordította Kenéz Győző,
a szöveget gondozta R. Várkonyi Ágnes
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Rákóczi szobráról lehullott a lepel: ércbe öntött képe egy egész nemzetet hív emlékezésre, késztet hódolatra.
Az ország kormányzója és az ország népe
eljött a hívásra, hajlott az intésre, kész a hódolatra.
Emlékét idézzük Rákóczi Ferencnek, a
fejedelemnek és az igaz embernek, a diadalmas hősnek és a bujdosó száműzöttnek.
Elmélkedünk sorsán, az örök magyar sorsot példázó élete változandóságán. Kutatjuk:
honnét jött és magyar népét mily célok felé
vezette? Miért lett a nemzet hősévé, késő
magyar nemzedékek bálványozott eszményévé?
Hódolunk az idők távlatában immár eszménnyé nőtt, ma is köztünk élő személyiségének. Kérdezzük: ki volt, és mi nékünk ma
Rákóczi Ferenc? Történeti élet, vagy időtlen
eszme? Húsból-vérből ember vagy elvont
szimbólum? Valóság vagy eszmény? Gyarló
emberalak vagy – Petőfi szavával – magyar
„hazánk szentje”? Ércalakja mögött az embert keressük s az eszmét, hogy ösztönzést
kapjunk és okulást szerezzünk.
Rákóczi Ferenc – fejedelmek sarja, büszke hagyományok, töméntelen vagyon gazdag örököse – mint a magyar élet jövendő
vezére lépett az életbe.
Lelkivilágát nagy jóság, érzelmesség, elmélyedő szellem, szemlélődő hajlam, mély
vallásos érzés és művészi érzék, hivatástudat és kötelességérzet, cselekvőerő és kitartó akarat, tehetségét gyors felfogás és biztos
áttekintés, kritikai szellem és élénk tudásvágy rendszeres gondolkodás és kivételes
szervezőképesség jellemezték. Gyermekkorának és ifjúságának keserves tapasztalatai
magának élő, zárkózott, már-már emberkerülő ifjút neveltek belőle. Tanulmányai
közben a művészet világában talált üdülést;
emberek helyett inkább a könyvek társaságát kereste; a természet titkait kutatta, s a filozofálás és vallásos elmélkedés felé hajlott.
Vallásos hite, erős katolikus meggyőződése
is a lélek legmélyebb forrásaiból táplálko-

zott; ment volt minden formalizmustól és a
hit lényegét nem érintő elfogultságtól. Hitéletének ez a bensősége és lelkének veleszületett jósága jutott kifejezésre felekezeti türelmében és szociális érzésében, a protestáns
panaszok és a jobbágysors megértő megítélésében, önkritikájában és önzetlenségében,
az egyéni gyengeségek megbocsátásában és
a közéleti erkölcs szigorú értelmezésében.
Önképzéssel folyton gyarapított műveltsége
és erkölcsi felfogása messze fölé emelte kortársainak s a jellegzetes magyar hibák bírálatával népét is a maga erkölcsi színvonalára
kívánta emelni.
Egyénisége és nevelése visszatartotta a
politikai szerepléstől. De mikor megismerkedett nemzete sérelmeivel és népe szenvedésével, habozás nélkül vállalta a reá mért
nehéz históriai feladatot.
Politikáját családi hagyományai mellett a
török kiűzése és a trónöröklési törvény nyomán kialakult új helyzet határozta meg.
Személyében két politikai párt vezéreinek vére és hagyománya egyesült. Apái – a
Rákócziak és Báthoriak Erdély fejedelmi
székén kis országuk függetlenségéért és a
keresztény felekezetek egyenjogúságáért
küzdöttek; a fegyveres ellenállás ősi nemesi jogában látták a nemzet fennmaradásának biztosítékát. Anyai ősei – a Zrínyiek és
Frangepánok – a török kiűzésével és Erdély
bekebelezésével óhajtották az ország területi
egységét helyreállítani; a királyhűség útján
katolikus alapon életre hívott teljes politikai egységben látták a jövő fejlődés zálogát.
A XVII. század közepéig ez a két politikai
irány – Bethlen Gábor és Pázmány Péter
politikája – szemben állt egymással. A század második felében egymásra találtak.
A császári abszolutizmus erőszakos kormányrendszere és a török hatalom újabb
hódításkísérletei megint időszerűvé tették a
magyar nemzetpolitika újra meg újra felvetődő sorsdöntő problémáit, a magyar faj és
nemzet fennmaradásának avagy megsemmisülésének végzetes kérdését. A nemzetnek

II. Rákóczi Ferenc
lovas szobra
a Kossuth tér déli
részén (Fotó: Dévényi
Veronika)

újra választania kellett Kelet és Nyugat, alávetettség és függetlenség, politikai tagoltság
és egység között. Ennek a helyzetnek felismerése egy táborba hajtotta az addig különböző utakon is egy célra, a régi magyar hatalom helyreállítására törekvő államférfiakat.
Zrínyi Miklós – Pázmány neveltje és Rákóczi nagybátyja – a költő ihletével ismerte
fel, hogy e kérdések megoldására csak maga
a nemzet hivatott. A próféta hitével hirdette,
hogy a német politika és török politika szűk
és szétágazó ösvényéről vissza kell térni az

Árpádok, Anjouk, Hunyadiak öncélú magyar
politikájának útjára. Hirdette, hogy a magyar
fajt és nemzetiséget csak maga a nemzet
mentheti meg önnön erejéből: a nemzeti
erők összpontosításával, a politikai egység
helyreállításával, katonai és kormányzati
szervezőmunkával.
A költő-hadvezér korai halála után ennek
az új magyar politikának nem akadt folytatója. A közéletet és a társadalmat újra a vallásharcok korának szelleme hatotta át. Szent István birodalmán négy hatalom osztozkodott:
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Rákóczi szobráról lehullott a lepel: ércbe öntött képe egy egész nemzetet hív emlékezésre, késztet hódolatra.
Az ország kormányzója és az ország népe
eljött a hívásra, hajlott az intésre, kész a hódolatra.
Emlékét idézzük Rákóczi Ferencnek, a
fejedelemnek és az igaz embernek, a diadalmas hősnek és a bujdosó száműzöttnek.
Elmélkedünk sorsán, az örök magyar sorsot példázó élete változandóságán. Kutatjuk:
honnét jött és magyar népét mily célok felé
vezette? Miért lett a nemzet hősévé, késő
magyar nemzedékek bálványozott eszményévé?
Hódolunk az idők távlatában immár eszménnyé nőtt, ma is köztünk élő személyiségének. Kérdezzük: ki volt, és mi nékünk ma
Rákóczi Ferenc? Történeti élet, vagy időtlen
eszme? Húsból-vérből ember vagy elvont
szimbólum? Valóság vagy eszmény? Gyarló
emberalak vagy – Petőfi szavával – magyar
„hazánk szentje”? Ércalakja mögött az embert keressük s az eszmét, hogy ösztönzést
kapjunk és okulást szerezzünk.
Rákóczi Ferenc – fejedelmek sarja, büszke hagyományok, töméntelen vagyon gazdag örököse – mint a magyar élet jövendő
vezére lépett az életbe.
Lelkivilágát nagy jóság, érzelmesség, elmélyedő szellem, szemlélődő hajlam, mély
vallásos érzés és művészi érzék, hivatástudat és kötelességérzet, cselekvőerő és kitartó akarat, tehetségét gyors felfogás és biztos
áttekintés, kritikai szellem és élénk tudásvágy rendszeres gondolkodás és kivételes
szervezőképesség jellemezték. Gyermekkorának és ifjúságának keserves tapasztalatai
magának élő, zárkózott, már-már emberkerülő ifjút neveltek belőle. Tanulmányai
közben a művészet világában talált üdülést;
emberek helyett inkább a könyvek társaságát kereste; a természet titkait kutatta, s a filozofálás és vallásos elmélkedés felé hajlott.
Vallásos hite, erős katolikus meggyőződése
is a lélek legmélyebb forrásaiból táplálko-

zott; ment volt minden formalizmustól és a
hit lényegét nem érintő elfogultságtól. Hitéletének ez a bensősége és lelkének veleszületett jósága jutott kifejezésre felekezeti türelmében és szociális érzésében, a protestáns
panaszok és a jobbágysors megértő megítélésében, önkritikájában és önzetlenségében,
az egyéni gyengeségek megbocsátásában és
a közéleti erkölcs szigorú értelmezésében.
Önképzéssel folyton gyarapított műveltsége
és erkölcsi felfogása messze fölé emelte kortársainak s a jellegzetes magyar hibák bírálatával népét is a maga erkölcsi színvonalára
kívánta emelni.
Egyénisége és nevelése visszatartotta a
politikai szerepléstől. De mikor megismerkedett nemzete sérelmeivel és népe szenvedésével, habozás nélkül vállalta a reá mért
nehéz históriai feladatot.
Politikáját családi hagyományai mellett a
török kiűzése és a trónöröklési törvény nyomán kialakult új helyzet határozta meg.
Személyében két politikai párt vezéreinek vére és hagyománya egyesült. Apái – a
Rákócziak és Báthoriak Erdély fejedelmi
székén kis országuk függetlenségéért és a
keresztény felekezetek egyenjogúságáért
küzdöttek; a fegyveres ellenállás ősi nemesi jogában látták a nemzet fennmaradásának biztosítékát. Anyai ősei – a Zrínyiek és
Frangepánok – a török kiűzésével és Erdély
bekebelezésével óhajtották az ország területi
egységét helyreállítani; a királyhűség útján
katolikus alapon életre hívott teljes politikai egységben látták a jövő fejlődés zálogát.
A XVII. század közepéig ez a két politikai
irány – Bethlen Gábor és Pázmány Péter
politikája – szemben állt egymással. A század második felében egymásra találtak.
A császári abszolutizmus erőszakos kormányrendszere és a török hatalom újabb
hódításkísérletei megint időszerűvé tették a
magyar nemzetpolitika újra meg újra felvetődő sorsdöntő problémáit, a magyar faj és
nemzet fennmaradásának avagy megsemmisülésének végzetes kérdését. A nemzetnek

II. Rákóczi Ferenc
lovas szobra
a Kossuth tér déli
részén (Fotó: Dévényi
Veronika)

újra választania kellett Kelet és Nyugat, alávetettség és függetlenség, politikai tagoltság
és egység között. Ennek a helyzetnek felismerése egy táborba hajtotta az addig különböző utakon is egy célra, a régi magyar hatalom helyreállítására törekvő államférfiakat.
Zrínyi Miklós – Pázmány neveltje és Rákóczi nagybátyja – a költő ihletével ismerte
fel, hogy e kérdések megoldására csak maga
a nemzet hivatott. A próféta hitével hirdette,
hogy a német politika és török politika szűk
és szétágazó ösvényéről vissza kell térni az

Árpádok, Anjouk, Hunyadiak öncélú magyar
politikájának útjára. Hirdette, hogy a magyar
fajt és nemzetiséget csak maga a nemzet
mentheti meg önnön erejéből: a nemzeti
erők összpontosításával, a politikai egység
helyreállításával, katonai és kormányzati
szervezőmunkával.
A költő-hadvezér korai halála után ennek
az új magyar politikának nem akadt folytatója. A közéletet és a társadalmat újra a vallásharcok korának szelleme hatotta át. Szent István birodalmán négy hatalom osztozkodott:
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Lipót császár és király, Mohamed szultán,
Apafi fejedelem és a felső-magyarországi részeken új uralmat alapító Thököly Imre. Német is, török is a nemzet megsemmisítésére
tört. A belső ellentétek és külső ösztönzések
a kuruc-labanc viaskodásba merült magyarokat is akarva-akaratlan e törekvések eszközévé alacsonyították. Mikor pedig a török
kiűzése után a császári hadsereg idegen vezérei lettek úrrá az országon, az alkotmányellenes kormányzat akadályozott meg minden
magyar célú politikai megmozdulást.
Ebben a területileg, politikailag, társadalmilag széttagolt, majd minden önállóságától
megfosztott országban apái neve, ősei emléke, családja hagyománya, fejedelmi méretű
vagyona eleve kijelölték Rákóczi Ferenc és
Zrínyi Ilona fiának történeti útját. A nemesi
közvélemény már zsenge gyermekkorában
benne látta, a szegény jobbágynép benne kereste vezérét, a nemzeti függetlenség, az ősi
alkotmány, a vallásszabadság és a sanyargatott jobbágynép hivatott védelmezőjét.
Mikor tizennyolc éves korában újra hazai
földre lépett, nemesség és jobbágyság egyaránt szabadítóként üdvözölte és Rákóczi
Ferenc habozás nélkül vállalta ezt a szerepet. Tehetsége országépítő, -szervező, alkotómunkára, a régi nagy királyok munkájának
folytatására, Zrínyi Miklós elgondolásának
megvalósítására hívta. A nemzeti érdekek
és a törvények védelmében mégis harcra,
fegyveres felkelésre kényszerült. Rákóczi
ezt a feladatot is vállalta. Nemzete igazába és
a maga elhivatásába vetett erős hittel indult
el a szabadsághős küzdelmes útján.
Erdélyi fejedelemként elődei – Bocskay,
Bethlen, a két Rákóczi György – politikai
örökösének vallotta magát, és a meggyőződése szerint jogtalanul elkobzott ellenállási
jog címén fogott fegyvert az alkotmány, a felekezeti szabadság s az erdélyi függetlenség
védelmére. De bensőjében Zrínyi Miklós
nagymagyar elgondolásának volt a híve és
végső célként Magyarország teljes függetlensége lebegett szemei előtt. Ismerve a magyar
fejedelmi méltóságra történt megválasztásakor és utána követett magatartását, hadseregszervező munkásságát, diplomáciai tárgyalásainak részleteit, alig lehet kétségünk,
hogy győzelem esetére – Habsburg-házbeli
vagy más választott király uralma alatt –
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önálló magyar hatalmi koncepció megvalósítását tervezte.
Új elem volt politikájában a jobbágyvédelem. Werbőczy óta először történt, hogy
a kiváltságos nemesi rend tagja – emberséges érzéseinek és bölcs politikai megfontolásoknak engedve – hadseregébe felvette,
szövetségesévé fogadta és védelmébe vette
a jobbágyokat s ezáltal a rendi Magyarország
élesen körülhatárolt nemzetfogalmát – ha
rövid időre is – átfogóbb nemzetfogalommá bővítette. Ha a jobbágykérdés szerves
megoldására még nem is érett meg a helyzet, a parasztságot katonai szolgálatra való
igénybevételével felemelte, az adóztatási
rendszer enyhítésével pedig életét tette elviselhetőbbé. Az urat és parasztot, gazdagot
és szegényt, nemest és jobbágyot egybefogó
egyetemes nemzeti érzése nem csak politikájában és kormányzatában, kifejezésre
jutott az a kuruc tábori életben és annak
költészetében is. Nem csak Rákóczi, a nép
sem feledte, hogy a fejedelem első serege
jobbágyhad, ő maga a jobbágynép melegszívű patrónusa volt.
Politikai megindulásakor Rákóczi gondos
figyelemmel mérlegelte a nemzetközi helyzetet és a belső viszonyokat. A cselekvés
idejét kül- és belpolitikai szempontból egyaránt a legszerencsésebben választotta meg
a spanyol örökösödési háború és a belső
elégedetlenség legkritikusabb pillanatában.
A francia szövetség – éppúgy, mint az erdélyi
függetlenség nemzetközi garanciájának és a
Habsburg örökösödési törvény eltörlésének
követelése – irreálisnak tetszhetik a következmények ismeretében; érettük Rákóczit
nemegyszer vádolták meggondolatlansággal
és a politikai valóságérzék hiányával. Pedig
az adott helyzetben és a maguk idejében
mind a szövetségnek, mind pedig a követeléseknek nagy volt a reálpolitikai értékük.
Ezt bizonyítják az első évek rendkívüli hadisikerei és az a lelkesedés is, mely az egész
magyarságot Rákóczi táborába szólította.
Rákóczi reálpolitikai érzékének legfőbb
bizonyítéka hadseregszervező munkássága.
A magyar ügy sikerének első és legfontosabb
előfeltételét – Zrínyi Miklóshoz hasonlóan –
az állandó hadseregben látta, s ezért megvalósította, amit Zrínyi még alig mert remélni,
a Mátyás király óta hiányzó önálló nemzeti
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hadsereget. Ennek ellátására virágzó hadiipart teremtett. Nem rajta, a rendi közvéleményen s a korszerű haditudományban
járatlan főúri vezérein múlt, ha az állandó
reguláris hadsereg és a modern hadviselés
megvalósítására irányuló törekvése meghiúsult. Ma már tudjuk, hogy a fejedelem nemcsak a kezdeményezőerőt képviselte a kuruc hadjáratban, hanem őseitől örökölt ösztönös katonai tehetségével kiváló hadvezér
is volt. Sajnos – önmagát alábecsülve – kelleténél többet adott haditudományban vele
mérkőzni nem képes katonaviselt tábornokainak szavára. Az időnként 60 000–100 000
főre rúgó kuruc hadsereg és ennek sikerei,
a felszerelést bőven ontó hadiműhelyek, a
fejedelmi udvar és hivatalai egytől egyig Rákóczi Ferenc kiváló szervezőképességének
tanúi. Milyen kár, hogy ez a nagy magyar organizátor a kormányzat és közigazgatás terén
nem érvényesíthette tehetségét!
A felszabadító hadjárattal Magyarország
új korszak küszöbéhez ért. A helyzet megérett a modern állam kormányrendszerének
és közigazgatásának bevezetésére. Rákóczi
Ferenc kétségkívül alkalmas lett volna e
nagy feladat megoldására, de katonapolitikai okokból kénytelen volt megalkudni a
rendi szellemmel. A szécsényi országgyűlésen lengyel mintára életbe léptetett konföderációs alkotmány nemhogy előre vitte volna,
keresztezte, sőt hátramozdította a fejlődést.
A rendek – a korszerű kormányzati rendszert
az abszolutizmus fogalmazásában, mint a
nemzet elnyomatásának eszközét ismervén
meg – bizalmatlanul fogadtak minden újítást
s fejedelmüknek a központi hatalom erősítését célzó törekvéseivel is mereven szembeszálltak. A rendi kiváltságokban látva az
idegen szellemű központi hatalom ellen való
védekezés egyedüli fegyverét, másfél száz
évre útját vágták a modern magyar állam
kialakulásának.
A magyar szabadságért oly lelkesedéssel
és önmegtagadással, annyi hittel és erővel,
oly hősiességgel és hűséggel vívott nyolcesztendős nemzeti küzdelem a majtényi síkon
ért véget. A szabadságharc hőseit a hatalom
megalkuvásra és hódolatra kényszerítette.
A nagy küzdelem mégsem volt eredménytelen. Rákóczi fellépése, a nyomában kelt
egyetemes nemzeti megmozdulás és annak
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sikere nagy tanúságot tett a nemzet érzelmeiről és erejéről. Ezt Bécs is kénytelen volt
megszívlelni, s az összbirodalmi politika
Rákóczi után többé nem kísérletezett végzetesen elhibázottnak bizonyult kíméletlen
eszközeivel; ha törekvéseit nem is adta fel,
szelídebb eszközökhöz folyamodott.
Rákóczi Ferenc elbukott, de bukása felemelte. Egyéniségének nemes vonásai épp
a száműzetésben bontakoztak ki a maguk
teljes nagyságában. A világi javak elvetése, sőt megvetése, a fejedelem önzetlen
lemondása és nemes igénytelensége, eszmei magaslatra emelkedő erkölcsisége és
az egykor maga elé tűzött nagy magyar célok szolgálatában folytatott reménytelen,
de kitartó küzdelme a száműzött Rákóczit
a magyar ügy, a nemzeti függetlenség, az áldozatos hazafiság eszményévé avatta.
Kortársai a hatalom előtt meghajolva, belenyugodtak emléke megbélyegzésébe. De a
nép ajkán neve tovább élt, s mikor a nemzet
függetlenségéért újra zászlót bontott, nagy
eszmék jelképe lett. 1790-ben az alkotmányos élet helyreállítása után országszerte
újból megszólalt a tárogató és felharsant a
Rákóczi-nóta. S mikor a hatalomtól szorongatott nemzet 1848-ban Rákóczi nyomdokain
megteremti a Rákóczi-induló hangja mellett
hadba szálló magyar honvédséget, ihletett
költőink – Petőfi és Arany – Rákóczi nevével lelkesítik a népet. Tisztelete a következő
félszázadban kultusszá fokozódott: a kiegyezés utáni korszak magyarsága Rákócziban
találta meg a szabadságeszme és a nemzeti
önkormányzat történeti szimbólumát.
Mi, trianoni magyarok az öncélú magyar
politika egyik legnagyobb képviselőjét, a
nemzeti függetlenség eszméjének megszemélyesítőjét, a magyar népi gondolat és az
osztálykereteket áttörő s a határokon innét
és túlélő magyarok faji, nemzetiségi, kulturális egységét kifejező, átfogó nemzeti eszme
korai hírnökét tiszteljük Rákóczi Ferencben.
Benne látjuk az élő nemzeti lelkiismeret,
a nemzeti önbizalom, a nemzeti áldozatkészség, a cselekvő nemzeti erő és az építő
nemzeti akarat megtestesülését, ami nélkül
nincs nemzeti élet – vele eljön a feltámadás!
* Idézet: Hóman Bálint szoboravató beszéde
1937. május 1-jén
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Lipót császár és király, Mohamed szultán,
Apafi fejedelem és a felső-magyarországi részeken új uralmat alapító Thököly Imre. Német is, török is a nemzet megsemmisítésére
tört. A belső ellentétek és külső ösztönzések
a kuruc-labanc viaskodásba merült magyarokat is akarva-akaratlan e törekvések eszközévé alacsonyították. Mikor pedig a török
kiűzése után a császári hadsereg idegen vezérei lettek úrrá az országon, az alkotmányellenes kormányzat akadályozott meg minden
magyar célú politikai megmozdulást.
Ebben a területileg, politikailag, társadalmilag széttagolt, majd minden önállóságától
megfosztott országban apái neve, ősei emléke, családja hagyománya, fejedelmi méretű
vagyona eleve kijelölték Rákóczi Ferenc és
Zrínyi Ilona fiának történeti útját. A nemesi
közvélemény már zsenge gyermekkorában
benne látta, a szegény jobbágynép benne kereste vezérét, a nemzeti függetlenség, az ősi
alkotmány, a vallásszabadság és a sanyargatott jobbágynép hivatott védelmezőjét.
Mikor tizennyolc éves korában újra hazai
földre lépett, nemesség és jobbágyság egyaránt szabadítóként üdvözölte és Rákóczi
Ferenc habozás nélkül vállalta ezt a szerepet. Tehetsége országépítő, -szervező, alkotómunkára, a régi nagy királyok munkájának
folytatására, Zrínyi Miklós elgondolásának
megvalósítására hívta. A nemzeti érdekek
és a törvények védelmében mégis harcra,
fegyveres felkelésre kényszerült. Rákóczi
ezt a feladatot is vállalta. Nemzete igazába és
a maga elhivatásába vetett erős hittel indult
el a szabadsághős küzdelmes útján.
Erdélyi fejedelemként elődei – Bocskay,
Bethlen, a két Rákóczi György – politikai
örökösének vallotta magát, és a meggyőződése szerint jogtalanul elkobzott ellenállási
jog címén fogott fegyvert az alkotmány, a felekezeti szabadság s az erdélyi függetlenség
védelmére. De bensőjében Zrínyi Miklós
nagymagyar elgondolásának volt a híve és
végső célként Magyarország teljes függetlensége lebegett szemei előtt. Ismerve a magyar
fejedelmi méltóságra történt megválasztásakor és utána követett magatartását, hadseregszervező munkásságát, diplomáciai tárgyalásainak részleteit, alig lehet kétségünk,
hogy győzelem esetére – Habsburg-házbeli
vagy más választott király uralma alatt –
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önálló magyar hatalmi koncepció megvalósítását tervezte.
Új elem volt politikájában a jobbágyvédelem. Werbőczy óta először történt, hogy
a kiváltságos nemesi rend tagja – emberséges érzéseinek és bölcs politikai megfontolásoknak engedve – hadseregébe felvette,
szövetségesévé fogadta és védelmébe vette
a jobbágyokat s ezáltal a rendi Magyarország
élesen körülhatárolt nemzetfogalmát – ha
rövid időre is – átfogóbb nemzetfogalommá bővítette. Ha a jobbágykérdés szerves
megoldására még nem is érett meg a helyzet, a parasztságot katonai szolgálatra való
igénybevételével felemelte, az adóztatási
rendszer enyhítésével pedig életét tette elviselhetőbbé. Az urat és parasztot, gazdagot
és szegényt, nemest és jobbágyot egybefogó
egyetemes nemzeti érzése nem csak politikájában és kormányzatában, kifejezésre
jutott az a kuruc tábori életben és annak
költészetében is. Nem csak Rákóczi, a nép
sem feledte, hogy a fejedelem első serege
jobbágyhad, ő maga a jobbágynép melegszívű patrónusa volt.
Politikai megindulásakor Rákóczi gondos
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hadsereget. Ennek ellátására virágzó hadiipart teremtett. Nem rajta, a rendi közvéleményen s a korszerű haditudományban
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a felszerelést bőven ontó hadiműhelyek, a
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tanúi. Milyen kár, hogy ez a nagy magyar organizátor a kormányzat és közigazgatás terén
nem érvényesíthette tehetségét!
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az abszolutizmus fogalmazásában, mint a
nemzet elnyomatásának eszközét ismervén
meg – bizalmatlanul fogadtak minden újítást
s fejedelmüknek a központi hatalom erősítését célzó törekvéseivel is mereven szembeszálltak. A rendi kiváltságokban látva az
idegen szellemű központi hatalom ellen való
védekezés egyedüli fegyverét, másfél száz
évre útját vágták a modern magyar állam
kialakulásának.
A magyar szabadságért oly lelkesedéssel
és önmegtagadással, annyi hittel és erővel,
oly hősiességgel és hűséggel vívott nyolcesztendős nemzeti küzdelem a majtényi síkon
ért véget. A szabadságharc hőseit a hatalom
megalkuvásra és hódolatra kényszerítette.
A nagy küzdelem mégsem volt eredménytelen. Rákóczi fellépése, a nyomában kelt
egyetemes nemzeti megmozdulás és annak

A RÁKÓCZI–SZABADSÁGHARC

sikere nagy tanúságot tett a nemzet érzelmeiről és erejéről. Ezt Bécs is kénytelen volt
megszívlelni, s az összbirodalmi politika
Rákóczi után többé nem kísérletezett végzetesen elhibázottnak bizonyult kíméletlen
eszközeivel; ha törekvéseit nem is adta fel,
szelídebb eszközökhöz folyamodott.
Rákóczi Ferenc elbukott, de bukása felemelte. Egyéniségének nemes vonásai épp
a száműzetésben bontakoztak ki a maguk
teljes nagyságában. A világi javak elvetése, sőt megvetése, a fejedelem önzetlen
lemondása és nemes igénytelensége, eszmei magaslatra emelkedő erkölcsisége és
az egykor maga elé tűzött nagy magyar célok szolgálatában folytatott reménytelen,
de kitartó küzdelme a száműzött Rákóczit
a magyar ügy, a nemzeti függetlenség, az áldozatos hazafiság eszményévé avatta.
Kortársai a hatalom előtt meghajolva, belenyugodtak emléke megbélyegzésébe. De a
nép ajkán neve tovább élt, s mikor a nemzet
függetlenségéért újra zászlót bontott, nagy
eszmék jelképe lett. 1790-ben az alkotmányos élet helyreállítása után országszerte
újból megszólalt a tárogató és felharsant a
Rákóczi-nóta. S mikor a hatalomtól szorongatott nemzet 1848-ban Rákóczi nyomdokain
megteremti a Rákóczi-induló hangja mellett
hadba szálló magyar honvédséget, ihletett
költőink – Petőfi és Arany – Rákóczi nevével lelkesítik a népet. Tisztelete a következő
félszázadban kultusszá fokozódott: a kiegyezés utáni korszak magyarsága Rákócziban
találta meg a szabadságeszme és a nemzeti
önkormányzat történeti szimbólumát.
Mi, trianoni magyarok az öncélú magyar
politika egyik legnagyobb képviselőjét, a
nemzeti függetlenség eszméjének megszemélyesítőjét, a magyar népi gondolat és az
osztálykereteket áttörő s a határokon innét
és túlélő magyarok faji, nemzetiségi, kulturális egységét kifejező, átfogó nemzeti eszme
korai hírnökét tiszteljük Rákóczi Ferencben.
Benne látjuk az élő nemzeti lelkiismeret,
a nemzeti önbizalom, a nemzeti áldozatkészség, a cselekvő nemzeti erő és az építő
nemzeti akarat megtestesülését, ami nélkül
nincs nemzeti élet – vele eljön a feltámadás!
* Idézet: Hóman Bálint szoboravató beszéde
1937. május 1-jén

Skultéty László
huszár zászlótartó,
a cs. kir. hadsereg
legöregebb katonája

agyarország
Hadtörténete
a XVIII–XIX. században

Huszárok
a felgyújtott város előtt.
Franz Kobell (1803–1882)
festménye
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Telepítés és újjászervezés a XVIII. században

A

A cs. kir. „Régensherceg” 5. huszárezred
ezredtulajdonosi standardjának elő- és hátoldala 1814–1815

szatmári béke tárgyalásai közben meghalt i. József császár és király. Utóda, öccse, a család immár egyetlen férfitagja,
aki iii. Károly néven lépett a magyar trónra
(1711–1740, császárként Vi. Károly), eredetileg a spanyol trón várományosa volt. Az
osztrák és a spanyol örökség egy kézbe kerülése azonban nem volt érdeke az európai hatalmaknak, így a spanyol örökösödési háborúban Béccsel szövetséges Anglia és Hollandia
visszavonultak, s 1713-ban az utrechti béke a
Habsburgokat visszaszorította dunai országaikba. A nagyhatalmi állás fenntartása szükségessé tette Magyarország belső rendezését.
A Lipót-féle erőszakos beolvasztó politikától a szabadságharc után óvakodott a bécsi kormány. Forma szerint
magyarország megtartotta
különállását a birodalomban, a kormányszékek azonban Bécsben működtek, és
függetlenségük csak látszólagos volt. A lényeges kérdésekben az Államtanács
vagy a titkos Konferencia döntött, ezeknek pedig
nem volt magyar tagja. A
közigazgatást az újonnan
szervezett budai Helytartótanács látta el, élén a nádor,
illetve a helytartó állt. mivel
III. Károlynak fiú utódja
nem volt, 1722-ben az országgyűléssel elfogadtatták
a Pragmatica Sanctio néven ismert törvényt, amely
kimondotta a Habsburgház leányági örökösödését,
a Habsburgok uralma alatt
egyesített országok „feloszthatatlan és elválaszthatat-

lan” összetartozását, de ugyanakkor magyarország alkotmányos különállását is megerősítették.
A másfél évszázados török hódoltság és a
háborúk erősen megritkították az ország lakosságát. A Hunyadi mátyás kori 4 milliónyi népesség mintegy 3,5 millióra csökkent, jóllehet
Európa lakossága ezalatt 80-ról 130 millióra
emelkedett. Főként az Alföldön és a folyóvölgyekben élő magyarság pusztult. A korábban
sűrűn lakott dél-alföldi részek lakatlan pusztasággá váltak.
A török elől a Felvidékre menekült lakosság visszaáramlása már a xVii. század végén
megindult. A benépesítés mégis elsősorban
telepítéssel történt. Az udvar Németország-

Huszár zászlótartó,
XVIII. század
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ból toborzott katolikus telepeseket. A telepítés
részben politikai célokat szolgált, a magyar
elem meggyöngítését. A németeket nagy költségen kiépített, szabályos alaprajzú, teljesen kész
és fölszerelt falvak várták, és évekre szóló adómentesség, főleg a temesi állami birtokokon.
A század folyamán betelepített bánsági németek száma elérte az egymilliót. Ekkor keletkeztek a bakonyi, vértesi, a Buda környéki német
falvak, továbbá tolna, Baranya, a Bánát és a
Bácska összefüggő német tömbjei.
A németek betelepítésében azután az állam
példáját követték egyes nagybirtokosok is. Így
kerültek németek az ország szinte minden részébe. Emellett nagy ütemben folyt a spontán bevándorlás is. már az 1500-as évek elején megindult a török elől menekülő balkáni délszlávok északra áramlása, s a hódoltság
másfél évszázada alatt mindvégig tartott. Ekkor keletkeztek a dél-dunántúli horvát falvak, a
szerémségi és Duna-tisza közi szerb települések. Egyes nyugat-magyarországi főurak egész
jobbágyfalvakat telepítettek át Horvátországból. i. lipót császár-király nagy kiváltságlevéllel 40 000 menekülő szerb családnak adott letelepedési engedélyt. Teljes önkormányzatot
kaptak, maguk választották elöljáróikat s szabadon gyakorolhatták görögkeleti vallásukat. Keletről, Moldvából és Havasalföldről románok
áramlottak be, akik a töröktől kinevezett vajdák
rémuralma elöl menekültek Erdélybe. Beáramlásuk olyan nagymérvű volt, hogy az 1750-es
évekre a román lakosság már Erdély népességének a felét tette ki. A Felvidékről szlovákok
húzódtak le Pest környékére és Békés megyébe.
A telepítés és beáramlás következtében a lakosság száma a század végére elérte a 8 millió
főt. Ezzel párhuzamosan azonban a magyarság
kisebbségbe került. A középkori 80-85%-ról
számaránya 45%-ra esett vissza. Ekkor alakult ki a soknemzetiségű Magyarország, s ez a
helyzet részben megszabta az ország sorsának
további alakulását is.

A bécsi kormány mindent elkövetett, hogy
a magyar főurakat, akik korábban a nemzeti mozgalmak élén állottak, Bécshez kapcsolja. Az arisztokrata családok egyre nagyobb
számban a birodalmi székvárosba költöztek, a
cseh és osztrák arisztokráciával házasodtak öszsze, magyarországi birtokaikat csak ritkán látogatták meg, a magyar néppel való kapcsolatuk
szinte teljesen megszűnt. Sikerrel járt az udvarnak az a törekvése is, hogy az ellenreformációs
politika révén kiváltságos helyzetbe került katolikus klérus hangadói is az udvarhű arisztokráciából kerüljenek ki. Az ország legfelsőbb vezető rétege egyre erősebben az udvar politikáját támogatta.
A belső ellenállás meggyöngítését szolgálta
az is, hogy a Rákóczi-birtokokat szinte kizárólag osztrák és cseh családok fiai kapták meg.
Az országgyűlés engedelmesen honosította őket. Az ország déli részén széles sávban
katonai határőrvidéket létesítettek, amely közvetlenül a bécsi Haditanács alá volt rendelve.
A megszűnt erdélyi fejedelemséget nem csatolták vissza magyarországhoz. Erdélyt a Részekkel, mint nagyfejedelemséget, külön tartományként, ugyancsak Bécsből kormányozták.
A megnövekedett adók, az újjáépítéshez
szükséges munkák révén a jobbágyság terhei
megsúlyosodtak. A szinte korlátlanná vált földesúri elnyomás ellen 1735-ben a Békés megyei parasztok, a reményeikben csalódott katonai határőrvidék szerb parasztjaival összefogva,
Rákóczi nevében fölkeltek (békésszentandrási
vagy a szerb határőr kapitányról nevezve, Pérófölkelés), de leverték őket, és a vezetőkön kegyetlen bosszút álltak.
Három nemzedék alatt azonban az országot külső háború nem érintette, s ez lehetővé
tette az elpusztult országrészek felépülését.
A lakosság megkétszereződött, az újra betelepült Alföldön megindult a mezőgazdasági
termelés, és kialakultak a máig látható barokk városképek.

◄◄
Vidra Ferdinánd (1814–1879):
Pannonia. A képen a Habsburgbirodalom részeként felvirágzó
Magyarország allegorikus
ábrázolása bontakozik ki.
A Pannonia jobbjában
lévő könyv idézete:
„Mögöttem a múlt fénykora
Dicsőn, de vérben alkonyul.
Előttem az ég bíbora
Mellyből egy szebb jövő pirul”
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◄◄
Vidra Ferdinánd (1814–1879):
Pannonia. A képen a Habsburgbirodalom részeként felvirágzó
Magyarország allegorikus
ábrázolása bontakozik ki.
A Pannonia jobbjában
lévő könyv idézete:
„Mögöttem a múlt fénykora
Dicsőn, de vérben alkonyul.
Előttem az ég bíbora
Mellyből egy szebb jövő pirul”
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Rebellisekből a birodalom megmentői
– a XVIII. század magyar katonái

A

Mária Terézia 1780-as veretű
tallérjának utánverete.
A felirat jelentése: Igazsággal
és kegyességgel. Számos afrikai
országban az érem a múlt
század közepéig hivatalos
fizetőeszköz volt (Mészáros
Károly gyűjteményéből)

„Életünket és vérünket!”
A magyar nemesség
segítséget ajánl Mária
Teréziának, 1741

z 1711-ben megkötött szatmári béke után
magyarország egy óriási európai birodalom részévé vált. A szatmári békekötés egyik
magyarázata az volt, hogy a birodalom újabb
török háború veszélyével volt kénytelen számolni, s ezért békét akart teremteni a hátországban. A karlócai béke ellenére a temesköz még
mindig török kézen volt, s ez bármikor lehetővé
tette volna azt, hogy a továbbra is komoly katonai erőt képviselő Oszmán Birodalom megkísérelje a korábbi háborúkban elveszített területek
visszafoglalását. Az ürügyet az oszmánok által
a Velencei Köztársaság ellen 1714-ben indított
háború jelentette. 1716 júliusában állítólag
150 000 főnyi török sereg kelt át Zimonynál
a Száván, s indult északnak. A Savoyai
Eugén vezette császári fősereg augusztus 5-én Péterváradnál ütközött meg

a török főerőkkel, s megsemmisítő győzelmet
aratott felette. Rövidesen sikerült visszafoglalni Temesvárt, majd 1717-ben – közel kétszáz
évvel elvesztése után – Nándorfehérvárt. Az
erdélyi tatár betörést is sikerült visszaverni, s
az 1718. évi pozsareváci békével teljessé vált a
történelmi Magyarország felszabadítása, sőt, a
törökök kénytelenek voltak lemondani Bosznia
és Szerbia északi részéről is.
Kevésbé volt sikeres az 1736–1739. évi török háború. A háború 1738-tól már ismét a
Habsburg Birodalom területén folyt, s az
1739. július 22-i nándorfehérvári vereséget
követően békekötéshez, s a Száván és Dunán
túli területek, valamint Nándorfehérvár ismételt elvesztéséhez vezetett. Ezután újabb fél évszázadon át hallgattak a fegyverek ezen a szakaszon, s gyakorlatilag ekkor alakult ki a Habs-

Mária Terézia portréja
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Török-magyar csatajelenet,
II. József uralkodása idejéből.
Joseph Heicke festménye (1835)

burg és az oszmán Birodalom végleges határszakasza. Magyarország területe tehát jelentősen gyarapodott, ám a visszafoglalt területek nem kerültek egységes kormányzás alá.
Az 1690-ben Habsburg-uralom alá jutott Erdélyt ugyanúgy külön kormányozták, mint a
XVII. század elején létrehozott, de egységes szervezetté csak a xViii. században formált katonai határőrvidéket. A határőrvidék a
Habsburg Birodalom déli és keleti határvidékének azon területeit egyesítette, ahol a török
kiűzése után külön katonai szervezetet építettek ki.
A szatmári békét követően trónra lépő
III. Károly szakított elődeinek erőszakos, beolvasztó politikájával. Ezért állította vissza Magyarország hagyományos kormányzását, amikor az uralkodó és a rendek közösen döntöttek az ország belpolitikáját illető legfontosabb
ügyekben.
III. Károlynak nem volt fiúgyermeke, ezért
úgy intézkedett, hogy halála után leányai kövessék őt a trónon úgy, hogy a birodalom országait oszthatatlanul örököljék. III. Károlynak ugyan sikerült ezt az európai uralkodókkal elismertetnie, ám amint meghalt, ii. Frigyes
porosz király mozgósította csapatait, s elfoglalta Sziléziát, a Habsburg Birodalom legiparo-
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sodottabb tartományainak egyikét. Frigyes támadása után már-már úgy tűnt, a birodalmat
végveszély fenyegeti. S ekkor a iii. Károly örökébe lépő Mária Terézia királynő olyan lépésre szánta el magát, ami
néhány évtizeddel korábban még elképzelhetetlen lett volna. A pozsonyi magyar országgyűlésen magához
hívta a rendek képviselőit, s élénken ecsetelte előttük az uralkodóházat és a birodalmat
fenyegető veszélyt. A rendek pedig „Életünket
és vérünket királynőnkért!” felkiáltással megszavazták a császári-királyi hadsereg számára
kért újoncokat és hadiadót. Az osztrák örökösödési (1740–1748), majd a hétéves (1756–
1763) háborúban magyar katonák ezrei ontották vérüket a birodalom védelméért és Szilézia
visszaszerzéséért. A háborúk – a szép sikerek
ellenére – szinte semmilyen eredménnyel nem
jártak: egyedül az örökösödési háború során elveszített spanyol Németalföld (a későbbi Belgium) került vissza a Habsburgok kezére.
Egy magyar katona, Nádasdy Ferenc érdeme volt a hétéves háború egyik legszebb győzelme is. 1757. június 18-án Kolinnál a császári
sereg jobbszárnyán állva, az ő csapatai fogták
fel Nagy Frigyes elővédjének támadását. Négy
lovasrohammal elűzte csatatérről a porosz

Hadik András táborszernagy arcképe, valamint az 1757-ben alapított
Mária Terézia Rend parancsnoki keresztje

Hadik András táborszernagy arcképe
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lovasságot, majd a támogatás nélkül maradt
gyalogságot szétverte. A csatában a porosz
hadsereg 14 000 embert veszített. mária terézia e győzelem emlékére alapította a Katonai
mária terézia Rendet, amelyet Nádasdy az
elsők között kapott meg.
Az e háborúkban harcolók közül egyetlen
magyar katona sem jutott olyan magasra a
Habsburg Birodalom hadseregében, mint a
felvidéki kisnemesi családból származó Hadik
András. 1757-ben a kolini csata után hajtotta
végre legnevezetesebb haditettét. 3000 gyalogosból, 1100 huszárból, 1000 német lovasból
és 6 ágyúból álló kis hadával október 11-én
Elsterwerdaról megindult, hogy a porosz hadsereg háta mögött elfoglalja Berlint. Október
16-án megjelent a porosz főváros előtt és rohammal betört a sziléziai kapun, majd részben
szétverte, részben elfogta a porosz helyőrséget.
Miután megsarcolta a várost, visszaindult a főerőkhöz. Sietnie kellett, ha nem akart a Nagy
Frigyes által küldött bekerítő erők gyűrűjébe
kerülni. Október 17-én éjjel elhagyta Berlint,
s erőltetett menetben október 19-én sikeresen

Nádasdy Ferenc altábornagy, a kolini csata hőse

tért vissza. Az akció során 300 000 tallér hadisarcot hajtott be, s több száz foglyot ejtett.
A vakmerő akció jutalma a Katonai Mária Terézia Rend nagykeresztje lett.
Az utolsó török háborút ii. József indította, oroszországgal szövetségben, 1787-ben.
A háború folyamán 1789. október 8-án ismét sikerült elfoglalni Nándorfehérvárt, de az
1791. évi szisztovói békekötés alkalmával a
Habsburg Birodalom kénytelen volt lemondani az elfoglalt területekről.
mi volt a magyarázata annak, hogy a
XVIII. század elején még a franciákkal szövetkező magyar nemesség ilyen egységesen állt a
Habsburg-uralom mellé? Az ok elsősorban az
volt, hogy a magyar politikai elit végre meggyőződhetett arról, miszerint a birodalom vezetése
fel akarja szabadítani Magyarországot a közel
két évszázados török uralom alól, s 1711 óta attól sem kellett tartania, hogy eközben kisemmizik az ország vezetéséből. Az ezt követő években pedig kiderült, hogy a birodalom vezetése
ezt a szándékát meg is tudja valósítani, s képes
megvédeni az így visszanyert területeket.

Oynak falu elfoglalása
az 1789-es törökellenes
hadjáratban
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Magyarország és a francia háborúk

A

Magyar gyalogság
a francia
háborúkban

császári-királyi (cs. kir.) hadsereg öszszesen 300 000 főt számlált 1790-ben,
ii. József halálakor. Ezen belül összesen 11 magyarországi és erdélyi kiegészítésű sorgyalogezred és 9 huszárezred szolgált. Ezekhez 1798ban újabb 4 magyar gyalog- és 2 huszárezredet szerveztek. Ekkor sorszámozták a határőrvidék gyalogezredeit is, 1-től 17-ig. 1799-ben
szervezték meg a 12. magyar huszárezredet.
A hadsereget az 1788–1789 évi török háború alaposan megviselte. A hadsereg egységét kikezdte a ii. József abszolutisztikus uralkodása miatt jelentkező nemzeti mozgalom is:
1790-ben az egyik huszárezred tisztjei, köztük
Festetich György gróf, alezredes és laczkovics
János százados kérték az országgyűlést: érje el

a királynál, hogy a magyar ezredek békeidőben
itthon állomásozzanak, s vezényleti nyelvük is
magyar legyen.
A Franciaország és a Habsburg Birodalom
közötti háborúk 1792-ben Franciaország hadüzenetével vették kezdetüket. (A hadüzenetet
i. Ferencnek, mint magyarország és Csehország királyának küldték). Ezt követően a
Habsburg Birodalom, s benne magyarország
1805-ig, majd 1809–1815 között valamenynyi koalíciós háborúban részt vett. A magyar
gyalog- és huszárezredek ott harcoltak a rajnai, a németalföldi és az itáliai hadszíntereken
egyaránt. Fontos szerepet játszottak 1793.
március 14-én a Neerwindennél aratott győzelemben, 1794. június 26-án Fleurusnél.
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1796-ban az itáliai hadszíntéren egy ideig a
magyar Alvinczy József táborszernagy töltötte
be a hadseregparancsnoki tisztet, s itt harcolt
részben vagy egészben 7 magyar gyalog- és
3 huszárezred. Alvinczy vezette a cs. kir. csapatokat a Bonaparte elleni 1796. november
15–17-i arcolei és 1797. január 14-i rivoli
vesztes csatákban. Az 1799. évi itáliai hadjáratban néhány hétig Kray Pál altábornagy
volt a cs. kir. csapatok parancsnoka, s április
5-én Magnanónál győzelmet aratott egy francia
hadsereg felett. 1800-ban egy ideig a németországi cs. kir. hadsereg fővezéri tisztét töltötte be. 1805-ben mecséry Dániel vezényelte
a visszavonuló cs. kir. csapatok utóvédjét, s
Eschenaunál, Nürnbergtől északra egy lovassági összecsapásban 14 sebet kapott.
1808-ban a magyar országgyűlés a korábban megajánlott újonclétszámot 20 000 főre
emelte, s megszavazta a nemesi felkelés kiállítását. 1809 nyarára mintegy 21 000 főnyi
nemesi felkelőt sikerült táborba mozgósítani.

Kray Pál (1735–1804)
báró, táborszernagy.
Stern festménye

Az Észak-Itáliából visszavonuló, János főherceg parancsnoksága alatt álló három, mintegy
20 000 főnyi cs. kir. hadtest 1809 júniusában
Pápa környékén egyesült József nádor nemesi

Rohamra induló magyar
huszárok a francia
háborúkban
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felkelőivel. János célja az volt, hogy egyesüljön a Bécs alatt álló, Károly főherceg vezette
főerőkkel. Az egyesült hadsereg 1809. június
Alvinczy József (1735–1810)
császári tábornok portréja,
Bitterlich festménye . Alvinczy
többek között a hétéves háború
kapitánya, a napóleoni háborúk
altábornagya és egyik hadvezére
volt. Az egyetlen magyar katona,
aki a Katonai Mária Terézia Rend
mindhárom fokozatát megkapta

▼
A 19. magyar gyalogezred rohama
a franciák ellen 1813. október
18-án Lipcsénél. Fritz Neumann
(1881–?) festménye
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14-én Győrnél ütközött meg Eugène Beauharnais itáliai alkirály francia seregével. A nemesi felkelők hősiesen kitartottak az ágyútűzben, de a francia hadsereg fölénye nyilvánvaló
volt. A csata a cs. kir. csapatok vereségével ért
véget, veszteségük kb. 7–8000 fő volt. A vereséget követően a nemesi felkelés csapatainak
nagy része felbomlott, és a cs. kir. csapatokkal
együtt a komáromi várba húzódtak vissza.
A magyar csapatok részt vettek az 1809.
május 21–22-i aspern-esslingeni győztes, és
a háborút eldöntő július 5-i wagrami vesztes
csatában is. Napóleon 1812. évi oroszországi
hadjáratában egy 30 000 főnyi cs. kir. hadtest
is ott volt, soraiban 13 magyar zászlóaljjal és
5 huszárezreddel. A hadtest állománya felét
veszítette el a közel 60 kisebb-nagyobb összecsapásban. Parancsnoka, Karl Schwarzenberg
1813. január 30-án Varsóban kötött fegyverszünetet az orosz csapatokkal. Augusztus
11-én Ausztria hadat üzent Napóleonnak. Az
augusztus 26–27-i vesztes drezdai csatában
9 magyar gyalogezred és 2 gránátos zászlóalj
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vett részt. Október 16–19-én a lipcsei „népek csatájában” ismét több ezer magyar katona harcolt. A csata eldöntésébe belejátszott
Széchenyi istván huszárszázados kalandos futárakciója is. Ő kézbesítette Schwarzenberg
fővezér csatába szóló „meghívóját” Blücher
porosz fővezérnek és Bernadotte svéd trónörökösnek. A csatában tanúsított kiemelkedő
teljesítményéért kapta meg ezredesi kinevezését Simonyi József, a „legvitézebb huszár”.
A magyar csapatok részt vettek az 1814–1815.
évi franciaországi és itáliai harcokban is.
A francia háborúkat követően a Habsburg
Birodalom nagyobbrészt visszanyerte a fran-

cia háborúkban elveszített területeit, a belgiumi birtokokért pedig itáliában kárpótolták.
Ugyanakkor a Habsburg Birodalom európai
súlya csökkent. 1804-ben i. Ferenc osztrák
császárrá koronáztatta magát. Az 1805. évi vereség után kénytelen volt lemondani a német-római császári trónról, s maga a Németrómai Császárság is megszűnt. 1815-ben
i. Ferenc iii. Frigyes Vilmos porosz királlyal
és i. Sándor orosz cárral megkötötték a Szent
Szövetséget, amelyhez aztán Európa legtöbb
uralkodója csatlakozott. 1833-ban a porosz–
osztrák–orosz szövetséget münchengrätzben,
majd Berlinben megújították.

Simonyi József szablyája.
A „legvitézebb huszár”
szablyája kiváló minőségű,
edzett acélból készült,
karcsú és elegáns vonalú
oldalfegyver. A kézfej
fokozottabb védelme
érdekében a markolatkengyelt
és az oldallapokat egymásba
hajtva „kosarat” lehet
képezni

I. Ferenc osztrák császárrá
történő koronázása
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„Jellem, erkölcs, becsület egyenlő: Ludovika!”

A

z 1808. évi országgyűlés azzal a célkitűzéssel iktatta törvénybe a katonai
ludovika Akadémia felállítását, hogy magasan
képzett, minőségi jegyekkel rendelkező tisztikar
jöhessen létre. A karok és rendek az ország védelmi ügyét nem csupán a jelen időre, hanem
a jövendő korra is kiterjesztették; hogy fiaik és
utódaik ne csak erővel, hanem annál hathatósabban, tudománnyal is tudjanak a hazáért, az
ősi alkotmányért és az uralkodóházért harcolni. A Ludovika név egyet jelent a nemzeti tisztképzéssel, összekapcsolódott a magyar nemzeti
törekvésekkel, az önálló magyar haderő felállításának és korszerűsítésének igényével.
az 1808. évi VII. törvénycikk 4. §
az alábbiak szerint fogalmazott: „Ez
akadémiának főczélja leend, hogy benne a magyar ifjuság azon tudományokra oktattassék és
oly nevelést nyerjen, melyek által ugy a rendes
hadseregben, mint fölkelés alkalmával is a haza
hasznos szolgálatára alkalmassá és képessé legyen. Szabad lesz azonban a benne nevelt ifjaknak állami szolgálatba is lépniök, hol érdemeik
szerint kellő tekintet lesz rájok.”
Az akadémia névadója, a kezdeményezést felkaroló Habsburg–Estei mária ludovika a
Habsburg–lotaringiai-ház modenai ágából
származó osztrák főhercegnő, osztrák császárné, magyar és cseh királyné, i. Ferenc császár
harmadik felesége volt.
Mária Ludovika a koronázási ajándékából
ötvenezer forintot ajánlott fel, gróf Buttler János
kezdeményezésére a magyar rendek 800 ezer
forintot adományoztak. A király a váci fiúnevelő intézetnek épített Collegium Theresianum
épületét ajándékozta erre a célra.
Az oktatás azonban Vácott nem kezdődött
meg. A pesti orczy-kertben, a Pollack mihály
tervezte katonai iskola épületének alapkőletételére 1830-ban került sor, az építkezés 1836ban fejeződött be. A tisztképzés azonban még-

sem indulhatott el, az udvarnak, a császári kormányzatnak és udvari haditanácsának mindig
sikerült akadályt gördítenie a pesti ludoviceum
működésének megkezdése elé.
Az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc idején még háborús körülmények között is a hadügyminiszternek, mészáros lázár tábornoknak az egyik legfontosabb feladata
volt a Magyar Hadi Főtanoda megszervezése
és beindítása. 1849. január 7-én ünnepélyesen
megnyitották az intézményt, de a fővárost megszálló osztrák katonai hatóságok január 17-én
a főtanoda működését betiltották.
A magyar nemzeti tisztképzés tényleges
megindulását az 1867-es osztrák–magyar kiegyezés tette lehetővé. Az 1868-ban megszületett véderőtörvény alapján felállítandó magyar
királyi honvédség részére tiszteket kellett biztosítani. A ludovikáról az 1872. évi xVi. törvénycikk a következőképpen rendelkezett: „Az
1808. évi Vii. és 1827. évi xVii. törvénycikk
értelmében Pesten felállítani rendelt magyar
katonai tanintézet, mint magyar királyi honvédségi akadémia állíttatik fel és ludovika Akadémia nevet fog viselni.”
A ludovika az alapítók szándékának megfelelően a magyar fiatalság tisztképző intézménye lett. olyan intézménnyé vált, mely a magyar katonai erényeket, a nemzeti elkötelezettséget és a tiszti hivatás tudományos szintű művelését jelképezte.
A Ludovikán folytatott magas szintű oktató-nevelő munka lehetővé tette, hogy az uralkodó 1897. július 29-én szentesített törvénye értelmében a Ludovika Akadémia a bécsújhelyi
Mária Terézia Akadémiával egyenrangú felsőfokú tanintézetté alakuljon. A Ludovika Akadémiát ettől kezdve az ország első felsőoktatási tanintézményei között tartották számon, ahol
korszerű ismeretekkel, gyakorlatias képzéssel
oktatták és nevelték a leendő tiszteket. A min-
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denkori magyar haderő legkiválóbb tisztjei oktathattak itt, legtöbbjük háta mögött harctéri tapasztalat és hosszú csapatszolgálat állt.
Az első világháború után a Ludovika Akadémia működésének újraindítását a honvédelmi
miniszter 1919. szeptember 18-án rendelte el.
Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum tiltásai alapján egyetlen tiszti utánpótlást
biztosító intézmény maradhatott a honvédség
keretein belül. Az oktatás 1920. szeptember
27-én indult meg. 1931. október 1-ével jelentős változások történetek a Ludovika Akadémia
életében. Kettéválasztották a ludovika Akadémián folyó tisztképzést. Ennek keretében létrehozták a Ludovika Akadémia II. főcsoportot,
amely a műszaki-, folyamőr-, repülő-, híradóés vonatcsapathoz kerülő tiszteket képezték.
A Ludovika Akadémia II. főcsoport 1939 októberétől M. kir. „Bolyai János” Honvéd Műszaki Akadémia néven folytatta működését.
A repülőtisztek képzésére pedig létrehozták
Kassán a M. kir. „Horthy Miklós” Honvéd
Repülő Akadémiát, amelynek nevét 1942-ben
Horthy istvánra változtatták.
A tisztavatások időpontja 1920-tól mindig
augusztus 20-a volt, amelyet 1930-ban egy alkalommal augusztus 18-ra helyeztek át, i. Ferenc
József király születésének 100. évfordulója
tiszteletére. 1931-től a két – 1939-től három –
önálló tisztképző akadémia hallgatóit, az „akadémikusokat” külön-külön avatták. A második
világháború évei alatt a tisztképzés időtartamát
csökkentették és több, eltérő időben történt avatásra került sor. 1944. augusztus 20-i avatási
ünnepségen – ritka kivételként! – megjelent
az államfő is, és a három tisztképző akadémia
„akadémikusait” egy időben, egy helyen avatták fel. A ludovika Akadémia utolsó tisztavatását 1944. november 15-én, Körmenden a
Batthyány-kastély várkertjében rendezték meg,
majd az intézmény Németországba települt
át. 1945. április 25-én működése megszűnt.
(Egyes emlékezők szerint 1945 áprilisában,
Németországban még felavatták az utolsó
„akadémikusokat”.)
A ludovika Akadémia és társintézményei
(a Bolyai János és a Horthy Miklós, majd

Horthy istván akadémiák) fegyelmezett, vezetni képes tiszteket, művelt, igényes embereket
neveltek, akik szellemileg és fizikailag is megállták a helyüket a haza védelmében és a katonai
feladatok ellátásában és irányításában.
ma a Zrínyi miklós Nemzetvédelmi Egyetem jogutód intézménye a m. kir. Honvéd
ludovika Akadémiának, a m. kir. Bolyai János
Honvéd Műszaki Akadémiának, valamint a
m. kir. Horthy István Honvéd Repülő Akadémiának. A tisztjelöltek őrzik, ápolják és
viszik tovább a hagyományokat, az mH
Ludovika Zászlóalj állományában nevelkednek, ludovika csapatzászlóval rendelkeznek,
díszegyenruhájuk van.
A 2010. augusztus 20-i tisztavatáson a
Magyar Honvédség új hadnagyai az eskütétel
után, a ludovikás hagyományoknak megfelelően rántottak kardot: „Bajtársak! Lelkünk
egyetlen szent fogadalomban egyesül. Ősi
szokás szerint rántsunk kardot! Életünk célját
három szóba foglalva kiáltsuk egy szívvel és egy
lélekkel: A hazáért mindhalálig!”

Magyar huszár,
1809

►► A Ludovika
napjainkban (Fotó:
Dévényi Veronika)
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„Jellem, erkölcs, becsület egyenlő: Ludovika!”

A
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oly nevelést nyerjen, melyek által ugy a rendes
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tervezte katonai iskola épületének alapkőletételére 1830-ban került sor, az építkezés 1836ban fejeződött be. A tisztképzés azonban még-

sem indulhatott el, az udvarnak, a császári kormányzatnak és udvari haditanácsának mindig
sikerült akadályt gördítenie a pesti ludoviceum
működésének megkezdése elé.
Az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc idején még háborús körülmények között is a hadügyminiszternek, mészáros lázár tábornoknak az egyik legfontosabb feladata
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királyi honvédség részére tiszteket kellett biztosítani. A ludovikáról az 1872. évi xVi. törvénycikk a következőképpen rendelkezett: „Az
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katonai tanintézet, mint magyar királyi honvédségi akadémia állíttatik fel és ludovika Akadémia nevet fog viselni.”
A ludovika az alapítók szándékának megfelelően a magyar fiatalság tisztképző intézménye lett. olyan intézménnyé vált, mely a magyar katonai erényeket, a nemzeti elkötelezettséget és a tiszti hivatás tudományos szintű művelését jelképezte.
A Ludovikán folytatott magas szintű oktató-nevelő munka lehetővé tette, hogy az uralkodó 1897. július 29-én szentesített törvénye értelmében a Ludovika Akadémia a bécsújhelyi
Mária Terézia Akadémiával egyenrangú felsőfokú tanintézetté alakuljon. A Ludovika Akadémiát ettől kezdve az ország első felsőoktatási tanintézményei között tartották számon, ahol
korszerű ismeretekkel, gyakorlatias képzéssel
oktatták és nevelték a leendő tiszteket. A min-

359

mAGYARoRSZÁG HADtöRtÉNEtE A xViii–xix. SZÁZADBAN

denkori magyar haderő legkiválóbb tisztjei oktathattak itt, legtöbbjük háta mögött harctéri tapasztalat és hosszú csapatszolgálat állt.
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Az 1848–49-es szabadságharc

z 1848. februári-, márciusi európai forradalmak következtében magyarországon az ország polgári átalakulásáért küzdő liberális reformerek kerültek hatalomra. A Batthyány Lajos gróf vezette kormány célja az volt,
hogy magyarországot és Ausztriát csak az uralkodó személye, illetve bizonyos közös ügyek
kössék össze. Batthyány elérte a magyarországon állomásozó császári-királyi alakulatoknak a
kormány alá rendelését.

A

A Batthyány-kormány április 26-án határozatot hozott egy önálló magyar fegyveres erő
létrehozásáról. Az így megszervezett első tíz
honvédzászlóalj alkotta az önálló magyar hadsereg magvát. Ehhez kapcsolódtak később az
1848 nyarán létrehozott önkéntes mozgó nemzetőrség zászlóaljai, illetve a magyarországi kiegészítésű, itthon állomásozó vagy hazavezényelt cs. kir. alakulatok. Ez volt az a fegyveres
erő, amelynek feladata 1848 szeptemberétől az

A Batthyány-kormány 1848 áprilisában úgy
került hatalomra, hogy gyakorlatilag nem volt
fegyveres ereje. Az áprilisi törvények között
nem volt hadügyi törvénycikk, a xxii. törvénycikk alapján szervezett nemzetőrség feladata pedig a belső rend fenntartása lett volna. A magyarországon állomásozó császári királyi (a továbbiakban cs. kir.) csapatokat csak
egy május 7-én kelt királyi utasítás rendelte a
magyar kormány alá. Ezeknek a csapatoknak a
többségét azonban nem magyarországról toborozták, s ezért hűségükkel kapcsolatban kétségek merültek fel.

ország önállóságának megvédése volt. E hadsereg megteremtésében Batthyány Lajos miniszterelnök múlhatatlan érdemeket szerzett.
A kormánynak a legtöbb gondot a nemzetiségi kérdés okozta. magyarország lakosságának több mint ötven százalékát nem magyarok,
hanem románok, szerbek, horvátok, szlovákok, németek alkották. Közülük a horvátok,
szerbek és románok komoly fegyveres bázissal
rendelkeztek, hiszen a Katonai Határőrvidék
ezredeinek nagy része közülük került ki. A
Horvátország bánjává és az ottani csapatok
főparancsnokává kinevezett Josip Jellačić kez-

Balra: Nemzetőr,
Borsos József
(1821–1883) festménye
Jobbra: Petőfi Sándor
magyar költő,
forradalmár, nemzeti hős

Magyar zászló és címer
1848-ból. Ismeretlen festő
munkája, amely Pozsony
látképet az 1848-as zászlóval és Magyarország
címerével tárja elénk
►►
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Honvédtiszt. Borsos
József (1821–1883)
vízfestménye

dettől fegyverkezett a magyar vezetés ellen.
Dél-Magyarországon a szerb határőrök robbantottak ki fegyveres lázadást a magyar kormány ellen. Erdélyben a románok léptek fel
azzal a követeléssel, hogy Erdélyt ne egyesítsék
Magyarországgal. A fenyegető veszély miatt
a magyar országgyűlés kétszázezer katonát és
negyvenmillió forintot szavazott meg az ország
védelmére. Az uralkodó, V. Ferdinánd azonban nem szentesítette e törvénycikkeket.
A fegyveres küzdelem 1848 júniusában a
bácskai és bánsági szerbek lázadásával vette
kezdetét. A határőrökkel és szerbiai önkéntesekkel (szerviánusok) megerősödött fölkelők
erődített táborokat hoztak létre. Július elején
e táborokban tartózkodók összlétszáma mintegy 29-30 ezer embert számlált, legalább
100, többnyire kis űrméretű löveggel. A velük
szembeállított, nemzetőrökből, honvédekből
és cs. kir. sorgyalog- és lovas alakulatokból
álló haderő létszáma július közepén 41 490 fő
volt 63 löveggel, azonban ennek kétharma-
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dát mozgósított nemzetőr-alakulatok alkották.
A sor- és lovas alakulatok közül a nem magyar
legénységűek hűségére nemigen lehetett számítani. A nyár folyamán az arányok némileg
kedvezőbbé váltak. A nemzetőrség azonban
nem volt alkalmas tényleges hadműveletekre,
csupán helyőrségi és más biztosító szolgálatra.
Így a széttagolt sorkatonaság képtelen volt felszámolni a szerb táborokat. Ereje csupán arra
volt elég, hogy megakadályozza a felkelők további térnyerését.
Miután Josip Jellačić horvát bán, s a horvátországi főhadparancsnokság vezénylő tábornoka felmondta az engedelmességet a magyar kormánynak, és háborús előkészületekbe
kezdett Horvátországban, Szlavóniában és
a hozzájuk tartozó határőrvidéken, a magyar
kormánynak is védelemről kellett gondoskodnia. Az 1848 júniusában létrehozott drávai
védvonalon a reguláris és a nemzetőri alakulatok aránya még kedvezőtlenebb volt, mint Délmagyarországon.
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Az 1848. évi, őszi dunántúli hadjárat
és a pákozdi csata
Az önálló magyar hadsereg

Hosszú volt az út, amely Pákozdig vezetett.
Az 1848 március-áprilisában megalkotott
iii. törvénycikk megfogalmazása nem volt elég
egyértelmű, hiszen ez határozott formában csak
azokat a területeket utalta a magyar kormány
hatáskörébe, amelyek korábban a magyar Királyi Kancelláriához, a Helytartótanácshoz és
a Kamarához tartoztak, vagy „azokhoz tartozniok kellett volna.” A törvénycikk szövege
csak általában szólt a minisztériumhoz tartozó „katonai és általában minden honvédelmi”
tárgyakról.
A korábbi kormányszékek azonban legfeljebb a Magyarországon állomásozó cs. kir.
hadsereg ellátásában, illetve a katonai és polgári hatóságok közötti kapcsolattartásban játszottak szerepet. A katonaság ügyeinek nagy
részét a birodalom egész területére kiterjedő
rendszerben a főhadparancsnokságok intézték.
Ezekről azonban nem intézkedtek az 1848. évi
törvénycikkek, ahogy arról sem, hogy mit jelent
a magyar katonaság; az országban állomásozó, nagyobbrészt osztrák, lengyel, cseh, morva, ukrán kiegészítésű alakulatokat, vagy pedig az ország területén toborzott és sorozott,
ámde sokszor külföldre vezényelt katonaságot?
E kérdéseket azért is rendezni kellett, mert a
főhadparancsnokságokra a XXII. törvénycikk értelmében felállítandó belső rendfenntartó erő, a nemzetőrség felfegyverzésében is fontos feladat várt. E főhadparancsnokságok pedig – köztük a báró ignaz von lederer lovassági tábornok által vezetett budai – egyáltalán
nem törődtek a kormány utasításaival, mondván, hogy az iránta tanúsítandó engedelmességre nézve még nem kaptak utasítást Bécsből.
Batthyány miniszterelnök határozott fellépésének köszönhetően május 7-én az uralkodó királyi leiratban a négy magyarországi
főhadparancsnokságot, a budait (a szűkebb
értelemben vett magyarország), a temesvárit (Bánság), a péterváradit (Szlavónia és

Szerémség) és a zágrábit (Horvátország) a
Batthyány-kormány rendelkezései alá rendelte.
A nagyszebeni (Erdély) főhadparancsnokságot
csak június 10-én, az erdélyi unió szentesítésekor utasította a magyar kormányzat rendeleteinek teljesítésére. E hatóságok engedelmessége
azonban sok kívánnivalót hagyott maga után.
Vezetőik az uralkodó iránti feltétlen hűség és
a birodalmi egység gondolatának jegyében nőttek fel, s a rendelkezésük alá tartozó csapatok
többsége idegen lévén, ezeket sem fűtötte valami elsöprő lelkesedés a birodalmat veszélyeztető magyar politikusok iránt.
Batthyány fontosnak tartotta, hogy az idegen alakulatokat minél előbb kicseréljék a külföldön állomásozó magyar ezredekre. A Galíciában, Cseh- és morvaországban és Ausztriában állomásozó magyar huszár- és gyalogezredek tekintetében még volt némi remény. Az
itáliai hadszíntéren harcoló cs. kir. hadseregben szolgáló magyar alakulatok hazahozataláról azonban szó sem lehetett. A legtöbb esélye a hazatérésre a könnyebben mozgó lovasságnak volt. Így törvényes módon került haza a
9. (Miklós) huszárezred, valamint a 4. (Sándor), a 6. (Württemberg) huszárezred nagy
része, kivéve a 6. huszárezred egy századát,
amely 1848. május végén hazaszökött Galíciából, illetve a 4. huszárezred két századát, amelyek az 1848. őszi szakítás tán tértek haza osztrák területről.
Az 1848. március 15-i pesti forradalom legfontosabb dokumentuma, a 12 pont ötödikként
„Nemzeti őrsereget” követelt. Ez az intézmény
a polgári forradalmak jellegzetes vívmánya volt,
s 1848–1849 Magyarországán különleges jelentőségre tett szert. A nemzetőrség olyan keretet jelentett, amelyben a lakosság egy jelentős
része elsajátíthatta a fegyverforgatás alapismereteit, s ezt a reguláris hadsereg megszervezésénél kamatoztathatta.
A nemzetőrség alapegysége a zászlóalj volt
(egy városban általában egy, egy megyében
egy-négy volt). A zászlóaljakat századokba,
ezeken belül szakaszokba szervezték. Az összeírt nemzetőrség létszáma 1848 nyarára elérte a
350–380 000 főt, de ebben a számban nincs
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dettől fegyverkezett a magyar vezetés ellen.
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dát mozgósított nemzetőr-alakulatok alkották.
A sor- és lovas alakulatok közül a nem magyar
legénységűek hűségére nemigen lehetett számítani. A nyár folyamán az arányok némileg
kedvezőbbé váltak. A nemzetőrség azonban
nem volt alkalmas tényleges hadműveletekre,
csupán helyőrségi és más biztosító szolgálatra.
Így a széttagolt sorkatonaság képtelen volt felszámolni a szerb táborokat. Ereje csupán arra
volt elég, hogy megakadályozza a felkelők további térnyerését.
Miután Josip Jellačić horvát bán, s a horvátországi főhadparancsnokság vezénylő tábornoka felmondta az engedelmességet a magyar kormánynak, és háborús előkészületekbe
kezdett Horvátországban, Szlavóniában és
a hozzájuk tartozó határőrvidéken, a magyar
kormánynak is védelemről kellett gondoskodnia. Az 1848 júniusában létrehozott drávai
védvonalon a reguláris és a nemzetőri alakulatok aránya még kedvezőtlenebb volt, mint Délmagyarországon.
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mAGYARoRSZÁG HADtöRtÉNEtE A xViii–xix. SZÁZADBAN
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benne Erdély, illetve a határőrvidék és Horvátország nemzetőrsége. Ebből a jelentős létszámból mindössze 6000 volt lovas nemzetőr, az is
meglehetősen egyenetlen területi eloszlásban.
A külföldön lévő katonaság hazahozatala
lassan haladt, a kormánynak pedig mielőbb
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fegyveres erőről kellett gondoskodnia. Ezért
már április 26-án határozott egy önálló, tízezer
főből álló önkéntes vagy mozgó nemzetőrség
létrehozásáról. Ezeket az alakulatokat rövidesen honvédzászlóaljaknak kezdték nevezni. Az
első tíz honvédzászlóalj szervezése május közepén kezdődött meg, s többségük július végétől
már a Délvidéken harcolt a szerb fölkelők ellen. Erdélyben csak nyár végén kezdődött meg
két önkéntes honvédzászlóalj szervezése; ezek
csak 1848 októberében–novemberében váltak
bevethetővé.
Az első tíz honvédzászlóalj tisztikarának
többségét olyan nyugalmazott, kilépett, vagy
aktív cs. kir. tisztek alkották, akik legfeljebb a
századosi rangig vitték a cs. kir. hadseregben.
Komoly csábítást jelentett, hogy az előzőnél
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eggyel magasabb rangban vették át őket, s fizetésük is jócskán meghaladta sorezredi társaikét. A honvédsereg felső vezetésének mintegy
70%-a szolgált korábban a cs. kir. hadseregben.
A többiek külföldi önkéntesekből, a magyar
nemesség és értelmiség tagjaiból kerültek ki.
A tisztikar átlagéletkora 35–45 év között volt.
A nemzetőrség egy részét 1848 júniusától
a Dráva mentére, illetve a szerb hadszíntérre
vezényelték. Ezek az alakulatok kettő, illetve
nyolc hetet töltöttek a táborban, s mire belejöttek volna a szolgálatba, már indultak is haza.
Batthyány augusztus közepén ezért kezdeményezte újabb, önkéntes mozgó nemzetőr-alakulatok szervezését. Ezek ugyanolyan reguláris egységek voltak, mint a honvédalakulatok, s
többségük aztán az ősz folyamán szintén honvédzászlóaljjá alakult át. 1848 nyarán és kora
őszén szerveződtek meg az első szabadcsapatok, így a Mieczyslaw Woroniecki által szervezett vadászcsapat, a Kossuth által kezdeményezett, előbb az ő, majd Hunyadi nevét viselő szabadcsapat, illetve a nagyobbrészt Bécsben, kisebb részt Budapesten toborzott önkéntesekből alakult Zrínyi-szabadcsapat. Ezek az
ősz folyamán szintén honvédzászlóaljakká alakultak át.
A Hunyadi-szabadcsapat lovasságából a
13. huszárezred jött létre, az Erdélyben szervezett Kossuth-szabadcsapat lovasságából pedig a Mátyás király nevét viselő 15. huszárezred. Az ősz folyamán megkezdődött az átállt
vagy hazaszökött huszárezredek feltöltése, illetve újabb (a Hunyadi- és a Mátyás-huszárezreddel együtt) hat huszárezred szervezése is.
A tüzérség szervezését még szintén Batthyány kezdte meg, s a többnyire mérnökhallgatókból álló magyar tüzérek olyan kitűnően teljesítették kötelességüket a háború folyamán, hogy
az osztrákok és oroszok meg voltak győződve
arról: a magyaroknak francia tüzéreik vannak.
Szintén szeptemberben kezdődött meg a honvéd műszaki alakulatok (elsősorban utászcsapatok) megalakítása.
Ezekből az alkotóelemekből, a cs. kir. hadsereg magyar alakulataiból, honvéd- és önkéntes
mozgó nemzetőri zászlóaljakból alakult meg te-

A pozsonyi nemzetőrség
csákója

hát az a fegyveres erő, a honvédség, amelynek
feladata 1848 őszétől az ország önállóságának
megvédése volt.
Az 1848 júliusában összeült népképviseleti
országgyűlés 1848 augusztusában kezdte meg
a katonaállítási törvénycikk vitáját. Mészáros
lázár hadügyminiszter terve az volt, hogy a
kiállítandó újoncokból újabb sorezredi zászlóaljakat hoznak létre. Ezt a tervezetet az országgyűlés többsége elutasította. A képviselők
jelentős része újabb honvédzászlóaljak szervezését indítványozta. Végül kompromisszumos
megoldás született. Az újoncokból kiegészítették volna a magyarországon állomásozó,
magyarországi sorezredeket és lovasezredeket,
a fennmaradó újoncokból pedig újabb honvédzászlóaljakat szerveztek volna. Az országgyűlés augusztus 26–29-én fogadta el a katonaállítási törvényjavaslatot, de az uralkodó ezt nem
szentesítette.
Josip Jellačić horvát bán csapatainak szeptember 11-i betörése miatt az országgyűlés
szeptember 12-én határozatot hozott a katonaállítási törvénycikk életbeléptetéséről, s Batthyány e parlamenti határozat alapján rendelte
el szeptember 14-én az újabb honvédtoborzást,
majd a sorozást. Az újoncokból csak honvédzászlóaljakat szerveztek. Szeptember 16-án az
országgyűlés Nyáry Pál indítványára úgy határozott, hogy a törvényhatóságoknak minden
127 fő után 2 újoncot kell kiállítaniuk. A szabadságharc hadseregének nagyobbik felét tehát
már nem önkéntes, hanem sorozott alakulatok
tették ki. Az év végére a honvédzászlóaljak száma elérte a hatvanhatot.
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A pozsonyi nemzetőrség
csákója

hát az a fegyveres erő, a honvédség, amelynek
feladata 1848 őszétől az ország önállóságának
megvédése volt.
Az 1848 júliusában összeült népképviseleti
országgyűlés 1848 augusztusában kezdte meg
a katonaállítási törvénycikk vitáját. Mészáros
lázár hadügyminiszter terve az volt, hogy a
kiállítandó újoncokból újabb sorezredi zászlóaljakat hoznak létre. Ezt a tervezetet az országgyűlés többsége elutasította. A képviselők
jelentős része újabb honvédzászlóaljak szervezését indítványozta. Végül kompromisszumos
megoldás született. Az újoncokból kiegészítették volna a magyarországon állomásozó,
magyarországi sorezredeket és lovasezredeket,
a fennmaradó újoncokból pedig újabb honvédzászlóaljakat szerveztek volna. Az országgyűlés augusztus 26–29-én fogadta el a katonaállítási törvényjavaslatot, de az uralkodó ezt nem
szentesítette.
Josip Jellačić horvát bán csapatainak szeptember 11-i betörése miatt az országgyűlés
szeptember 12-én határozatot hozott a katonaállítási törvénycikk életbeléptetéséről, s Batthyány e parlamenti határozat alapján rendelte
el szeptember 14-én az újabb honvédtoborzást,
majd a sorozást. Az újoncokból csak honvédzászlóaljakat szerveztek. Szeptember 16-án az
országgyűlés Nyáry Pál indítványára úgy határozott, hogy a törvényhatóságoknak minden
127 fő után 2 újoncot kell kiállítaniuk. A szabadságharc hadseregének nagyobbik felét tehát
már nem önkéntes, hanem sorozott alakulatok
tették ki. Az év végére a honvédzászlóaljak száma elérte a hatvanhatot.
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A horvát–magyar viszony
– az együttéléstől az ellentétig

Magyarországot 1090, a horvát Tirpimirdinasztia kihalása óta társországi kapcsolat
fűzte Horvátországhoz. Az országot 1091-ben
i. (Szent) lászló csatolta magyarországhoz, s
ezt követően a magyar királyok a horvát királyi
címet is használták. A magyar királyok nem
avatkoztak bele a horvátországi birtokviszonyokba, ilyen módon a magyar és a horvát nemesség házassági kapcsolatok révén szorosan
összekapcsolódott egymással. Az itteni nemesi
családokat egyszerre jellemezte a horvát és a
magyar identitás: a XVII. század legnagyobb
magyar költője, Zrínyi Miklós verseit testvére,
Zrínyi Péter fordította horvátra. A két nép
egymásrautaltsága különösen a törökellenes
harcokban vált világossá, s e harc résztvevői,
a Zrínyiek, Frangepánok, Bakicsok egyszerre
hősei a magyar és a horvát Pantheonnak. Az
uralkodót ezen a területen a horvát (később
horvát–szlavón) bán helyettesítette a horvát
és szlavóniai várispánságok, majd a nemesi
vármegyék felett. A bán az ország nagyobb
zászlósurai közé tartozott. Saját bíráskodási
joggal rendelkezett, az általa tartott törvénykezési gyűlésből fejlődött ki a horvát rendi gyűlés
(szábor) intézménye.
A törökellenes harcok után a horvát és
szlavón területek jelentős részén megszervezték a katonai Határőrvidéket, amelyen katonai igazgatást vezettek be. A horvát bán azonban nemcsak a horvát vármegyék felett gyakorolt politikai fennhatóságot, hanem zágrábi
főhadparancsnokként egyben a báni, a varasdi
és a károlyvárosi határőrvidék (likai, otocsáci,
ogulini, szluini, 1. és 2. báni, varasd-kőrösi és
varasd-szentgyörgyi ezredek) feletti parancsnokság is őt illette.
A magyar–horvát viszonyt már 1848 előtt is
komoly feszültségek terhelték meg. Ezek részben politikai, részben vallási, részben nemzeti
természetűek voltak. A horvát közvélemény egy
részét az illírizmus eszméi hatották át, amely
szerint a délszláv népek egyetlen, illír nemzetet alkotnak, amelynek tagjai az ókori illírek le-
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származottai. Az illírizmus eszméjét népszerűsítő Ludevit Gaj szerint az Adriai- és a Fekete-tenger között élő népeket egyetlen nagy illír
államba kellene egyesíteni (lehetőleg horvát vezetés alatt). Az eszmekör, amely a pánszlávizmus horvát kiadása volt, joggal keltett aggodalmat a szláv tengerben bekövetkező nemzethalál víziójával küszködő a magyar közvéleményben. A horvát közvéleményt viszont azok a magyar igények irritálták, amelyek a magyar nyelvet a törvényhozás és közigazgatás mind nagyobb területére akarták kiterjeszteni. (1844-ig
magyarországon a latin volt a hivatalos nyelv).
Ehhez járult még az a tény is, hogy a színtiszta
katolikus Horvátország váltig tiltakozott a többi keresztény vallások egyenlősítése ellen. Végül, Horvátország követei a reformországgyűlések nagy részén a konzervatív kormányzatot
támogatták, s a kormány által kinevezett tisztviselők megakadályozták politikai jogaik gyakorlásában a magyarbarát túrmezei (turopoljei)
nemesi községeket.
1848 márciusa után a horvát liberálisok lényeges követelése volt Horvátország, Szlavónia, Dalmácia és a magyar tengermellék, illetve a horvát és szlavón határőrvidék Háromegy
Királyságként történő egyesítése, s a magyar
hatóságokkal horvátul történő érintkezés joga.
A báni szék az előző bán, Haller Ferenc 1845.
évi októberi lemondása óta üresen állt, pontosabban Haulik György zágrábi püspök töltötte
be, báni helytartóként. A báni szék betöltése
a bécsi és pesti forradalom, illetve Batthyány
Lajos miniszterelnöki megbízatása után vált
hirtelen sürgőssé. Franz (Franjo) Kulmer báró
ekkor javasolta az újonnan kinevezett osztrák
miniszterelnöknek, hogy erre a katonai és politikai szempontból egyaránt fontos posztra
Josip Jellačić bárót, az 1. báni határőrezred
ezredesét nevezzék ki. Kollowrat osztrák miniszterelnök maga is fontosnak tartotta, hogy
a báni méltóságra még a független felelős magyar kormány kinevezése előtt nevezzenek ki
egy erélyes és népszerű, a birodalom érdekei
iránt elkötelezett személyt. március 20-án ebben az értelemben terjesztette fel Jellačićot az
uralkodóhoz. A kinevezést a birodalom had-
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ügyeit irányító legfőbb hatóság, az Udvari Haditanács (Hofkriegsrat) támogatta, s a magyar
Kancellária is igent mondott, miután istván
nádor szóbeli beleegyezését adta a kinevezéshez. Kollowrat és a Haditanács azért tartotta
sürgősnek a kinevezést, hogy így biztosítsa a birodalmi kormányzat befolyását a térség ügyeire; a Magyar Kancellária pedig a forradalmi
mozgalmaknak a Határőrvidékre történő átterjedését akarta megakadályozni.
A március 23-án bánná kinevezett Jellačić,
a horvát nemzeti mozgalom újdonsült vezetője, elsősorban a bécsi udvari körök embere volt:
ha választania kellett két énje között, soha nem
a horvát bán, hanem mindig a cs. kir. tábornok
győzött. Vérbeli politikusként jól tudta, hogyan
terelje Horvátország közvéleményét a horvát–
magyar fegyveres konfliktus elfogadása felé.
A bán Zágrábba érkezése után megszakított minden kapcsolatot magyarország és Horvátország között. A magyar tárgyalási ajánlatokra nem válaszolt, s amikor az uralkodó magyar követelésre június 10-én felfüggesztette őt
báni tisztéből, Jellačić az uralkodói kéziratot is
félredobta, mondván, hogy az nem lehet őfelsége műve, vagy ha igen, úgy kikényszerítették
tőle. Hiába ajánlotta fel a magyar kormány
Horvátország számára a perszonális uniót,
sőt, az elszakadást is, Jellačić ugyanazt követelte, mint Bécs: vagyis az önálló magyar pénz-,
had- és kereskedelemügy feladását. Ugyanakkor Jellačić programjának megvolt a maga logikája. Erős Horvátországot akart, azaz célul
tűzte ki Horvátország, Szlavónia és Dalmácia
egyesítését, s a birodalom szláv nemzeteire és
tartományaira alapozva akarta létrehozni az új,
nem német, nem magyar–német, hanem szláv
Ausztriát.
Amíg a birodalom külpolitikai helyzete bizonytalan volt, az udvari körök hajlandóak
voltak támogatni a magyar felet. Amint azonban az itáliai hadszíntéren rendeződött a helyzet, nem volt többé szükség a bán visszatartására. Augusztus 27-én Batthyány Lajos miniszterelnök és Deák Ferenc igazságügy-miniszter
Bécsbe utaztak, hogy elérjék az országgyűlés
által elfogadott katonaállítási és bankjegy-

kibocsátási törvények uralkodói szentesítését
(azaz azt, hogy ha bekövetkezne a fegyveres
összecsapás, a magyar fél törvényes eszközökkel gondoskodhasson önnön védelméről),
valamint hogy az uralkodót, illetve az osztrák
kormányt meggyőzzék arról, hogy a horvát–
magyar konfliktusban közvetítsenek a két fél
között. Az uralkodó erre nem volt hajlandó, s
a magyar tárgyalási ajánlatokra csattanós válasz volt az osztrák kormány által Budapestre
küldött államirat, amely – többek között – az
önálló magyar pénz-, had- és kereskedelemügyi
minisztériumok megszüntetését követelte. (Jellemző, hogy az államirat szövegét nem adták
át Batthyányéknak, hanem közvetlenül Pestre
küldték.) Kiderült, hogy Bécsben elérkezettnek
látják az időt az áprilisi törvények egyoldalú, s
ha kell, erőszakos úton történő módosítására is.
Szeptember 4-én az uralkodó, hivatkozva
Jellačić hűségére és ragaszkodására, visszavonta június 10-i felfüggesztését, s kijelentette:
elvárja „kötelességérzetétől s lojális gondolkozásmódjától”, hogy „az egyetemes monarchia
javára, a magyar korona épségének fenntartására s a magyar mellékországok viszonyainak
jótékony kifejlődésére” cselekedjen.
1848. szeptember 11-én Jellačić csapatai
átlépték a Drávát. A politikai bizonytalanság
miatt megosztott katonai vezetés esélytelennek ítélte az ellenállást. Ezért Csány lászló,
a Dráva-vonal kormánybiztosa a nemzetőri
csapatok hazaküldése mellett döntött. Az így
alig 5000 főnyire leolvadt sereg visszavonult a
mintegy 48 000 embert és 48 löveget felvonultató Jellačić elől. A horvát főoszlop betörését
10 nap múlva, szeptember 21-én Baranya felől
követte egy újabb, kb. 9100 főnyi hadosztály
12 löveggel, Karl Roth vezérőrnagy vezetésével. A közel 60 000 főnyi horvát inváziós haderőhöz a Dunántúlon csatlakozott egy vértesezred és két század könnyűlovas is.
Jellačić seregének nyomasztó létszámfölényére építette tervét. Egyrészt abban reménykedett, hogy a magyar haderőben szolgáló cs.
kir. alakulatok és tisztek nem vállalják annak
felelősségét, hogy szembeszálljanak a szintén
cs. kir. zászlók alatt felvonuló horvátokkal, ha-
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A horvát–magyar viszony
– az együttéléstől az ellentétig

Magyarországot 1090, a horvát Tirpimirdinasztia kihalása óta társországi kapcsolat
fűzte Horvátországhoz. Az országot 1091-ben
i. (Szent) lászló csatolta magyarországhoz, s
ezt követően a magyar királyok a horvát királyi
címet is használták. A magyar királyok nem
avatkoztak bele a horvátországi birtokviszonyokba, ilyen módon a magyar és a horvát nemesség házassági kapcsolatok révén szorosan
összekapcsolódott egymással. Az itteni nemesi
családokat egyszerre jellemezte a horvát és a
magyar identitás: a XVII. század legnagyobb
magyar költője, Zrínyi Miklós verseit testvére,
Zrínyi Péter fordította horvátra. A két nép
egymásrautaltsága különösen a törökellenes
harcokban vált világossá, s e harc résztvevői,
a Zrínyiek, Frangepánok, Bakicsok egyszerre
hősei a magyar és a horvát Pantheonnak. Az
uralkodót ezen a területen a horvát (később
horvát–szlavón) bán helyettesítette a horvát
és szlavóniai várispánságok, majd a nemesi
vármegyék felett. A bán az ország nagyobb
zászlósurai közé tartozott. Saját bíráskodási
joggal rendelkezett, az általa tartott törvénykezési gyűlésből fejlődött ki a horvát rendi gyűlés
(szábor) intézménye.
A törökellenes harcok után a horvát és
szlavón területek jelentős részén megszervezték a katonai Határőrvidéket, amelyen katonai igazgatást vezettek be. A horvát bán azonban nemcsak a horvát vármegyék felett gyakorolt politikai fennhatóságot, hanem zágrábi
főhadparancsnokként egyben a báni, a varasdi
és a károlyvárosi határőrvidék (likai, otocsáci,
ogulini, szluini, 1. és 2. báni, varasd-kőrösi és
varasd-szentgyörgyi ezredek) feletti parancsnokság is őt illette.
A magyar–horvát viszonyt már 1848 előtt is
komoly feszültségek terhelték meg. Ezek részben politikai, részben vallási, részben nemzeti
természetűek voltak. A horvát közvélemény egy
részét az illírizmus eszméi hatották át, amely
szerint a délszláv népek egyetlen, illír nemzetet alkotnak, amelynek tagjai az ókori illírek le-
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származottai. Az illírizmus eszméjét népszerűsítő Ludevit Gaj szerint az Adriai- és a Fekete-tenger között élő népeket egyetlen nagy illír
államba kellene egyesíteni (lehetőleg horvát vezetés alatt). Az eszmekör, amely a pánszlávizmus horvát kiadása volt, joggal keltett aggodalmat a szláv tengerben bekövetkező nemzethalál víziójával küszködő a magyar közvéleményben. A horvát közvéleményt viszont azok a magyar igények irritálták, amelyek a magyar nyelvet a törvényhozás és közigazgatás mind nagyobb területére akarták kiterjeszteni. (1844-ig
magyarországon a latin volt a hivatalos nyelv).
Ehhez járult még az a tény is, hogy a színtiszta
katolikus Horvátország váltig tiltakozott a többi keresztény vallások egyenlősítése ellen. Végül, Horvátország követei a reformországgyűlések nagy részén a konzervatív kormányzatot
támogatták, s a kormány által kinevezett tisztviselők megakadályozták politikai jogaik gyakorlásában a magyarbarát túrmezei (turopoljei)
nemesi községeket.
1848 márciusa után a horvát liberálisok lényeges követelése volt Horvátország, Szlavónia, Dalmácia és a magyar tengermellék, illetve a horvát és szlavón határőrvidék Háromegy
Királyságként történő egyesítése, s a magyar
hatóságokkal horvátul történő érintkezés joga.
A báni szék az előző bán, Haller Ferenc 1845.
évi októberi lemondása óta üresen állt, pontosabban Haulik György zágrábi püspök töltötte
be, báni helytartóként. A báni szék betöltése
a bécsi és pesti forradalom, illetve Batthyány
Lajos miniszterelnöki megbízatása után vált
hirtelen sürgőssé. Franz (Franjo) Kulmer báró
ekkor javasolta az újonnan kinevezett osztrák
miniszterelnöknek, hogy erre a katonai és politikai szempontból egyaránt fontos posztra
Josip Jellačić bárót, az 1. báni határőrezred
ezredesét nevezzék ki. Kollowrat osztrák miniszterelnök maga is fontosnak tartotta, hogy
a báni méltóságra még a független felelős magyar kormány kinevezése előtt nevezzenek ki
egy erélyes és népszerű, a birodalom érdekei
iránt elkötelezett személyt. március 20-án ebben az értelemben terjesztette fel Jellačićot az
uralkodóhoz. A kinevezést a birodalom had-
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ügyeit irányító legfőbb hatóság, az Udvari Haditanács (Hofkriegsrat) támogatta, s a magyar
Kancellária is igent mondott, miután istván
nádor szóbeli beleegyezését adta a kinevezéshez. Kollowrat és a Haditanács azért tartotta
sürgősnek a kinevezést, hogy így biztosítsa a birodalmi kormányzat befolyását a térség ügyeire; a Magyar Kancellária pedig a forradalmi
mozgalmaknak a Határőrvidékre történő átterjedését akarta megakadályozni.
A március 23-án bánná kinevezett Jellačić,
a horvát nemzeti mozgalom újdonsült vezetője, elsősorban a bécsi udvari körök embere volt:
ha választania kellett két énje között, soha nem
a horvát bán, hanem mindig a cs. kir. tábornok
győzött. Vérbeli politikusként jól tudta, hogyan
terelje Horvátország közvéleményét a horvát–
magyar fegyveres konfliktus elfogadása felé.
A bán Zágrábba érkezése után megszakított minden kapcsolatot magyarország és Horvátország között. A magyar tárgyalási ajánlatokra nem válaszolt, s amikor az uralkodó magyar követelésre június 10-én felfüggesztette őt
báni tisztéből, Jellačić az uralkodói kéziratot is
félredobta, mondván, hogy az nem lehet őfelsége műve, vagy ha igen, úgy kikényszerítették
tőle. Hiába ajánlotta fel a magyar kormány
Horvátország számára a perszonális uniót,
sőt, az elszakadást is, Jellačić ugyanazt követelte, mint Bécs: vagyis az önálló magyar pénz-,
had- és kereskedelemügy feladását. Ugyanakkor Jellačić programjának megvolt a maga logikája. Erős Horvátországot akart, azaz célul
tűzte ki Horvátország, Szlavónia és Dalmácia
egyesítését, s a birodalom szláv nemzeteire és
tartományaira alapozva akarta létrehozni az új,
nem német, nem magyar–német, hanem szláv
Ausztriát.
Amíg a birodalom külpolitikai helyzete bizonytalan volt, az udvari körök hajlandóak
voltak támogatni a magyar felet. Amint azonban az itáliai hadszíntéren rendeződött a helyzet, nem volt többé szükség a bán visszatartására. Augusztus 27-én Batthyány Lajos miniszterelnök és Deák Ferenc igazságügy-miniszter
Bécsbe utaztak, hogy elérjék az országgyűlés
által elfogadott katonaállítási és bankjegy-

kibocsátási törvények uralkodói szentesítését
(azaz azt, hogy ha bekövetkezne a fegyveres
összecsapás, a magyar fél törvényes eszközökkel gondoskodhasson önnön védelméről),
valamint hogy az uralkodót, illetve az osztrák
kormányt meggyőzzék arról, hogy a horvát–
magyar konfliktusban közvetítsenek a két fél
között. Az uralkodó erre nem volt hajlandó, s
a magyar tárgyalási ajánlatokra csattanós válasz volt az osztrák kormány által Budapestre
küldött államirat, amely – többek között – az
önálló magyar pénz-, had- és kereskedelemügyi
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követte egy újabb, kb. 9100 főnyi hadosztály
12 löveggel, Karl Roth vezérőrnagy vezetésével. A közel 60 000 főnyi horvát inváziós haderőhöz a Dunántúlon csatlakozott egy vértesezred és két század könnyűlovas is.
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kir. alakulatok és tisztek nem vállalják annak
felelősségét, hogy szembeszálljanak a szintén
cs. kir. zászlók alatt felvonuló horvátokkal, ha-
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nem átállnak hozzá. Csakhogy nem rendelkezett olyan uralkodói rendelettel, ami igazolta
volna magyarország elleni fellépését. másrészt
azt hitte, hogy a felsorakoztatott haderő nagysága olyan pszichikai hatást gyakorol a magyar
csapatokra, hogy azok nem merik megkísérelni
az ellenállást. mindkét reményében csalatkoznia kellett. A magyar tisztikar küldöttsége kijelentette, hogy amint módjuk nyílik reá (azaz a
sereg létszáma ezt lehetővé teszi), szembe fognak szállni vele.
Szeptember végén, Székesfehérvár kiürítése után a Velencei-tó északi partján felsorakozó magyar sereg közel 18 000 főt számlált,
44 löveggel, de további erősítések voltak útban.
Roth hadoszlopát sikerült elszigetelni, s megakadályozni egyesülését Jellačićcsal. A Dunántúl nyugati részén összevont magyar haderő ekkor már elérte a 35 000 főt, 50 löveggel. Jellačić szeptember 29-i pákozdi támadási kísérlete is rosszul sikerült. A vezérkar nem
megfelelő működése következtében egy hadosztály (kb. 12 800 fő, 12 löveg) csak a csata végeztével érkezett a harcmezőre. Jellačić még így
is közel kétszeres túlerőben volt, de centrumának támadása összeomlott a magyar tüzérség
tüzében, a magyar jobb szárnyon pedig szintén
képtelen volt előrejutni.
Érthető tehát, hogy az utánpótlási vonalaitól elvágott bán nem kísérletezett újabb frontális támadással. De az is érthető, hogy a magyar fél fegyverszünetet kötött, hiszen a bán
még mindig több mint kétszeres létszámfölényben volt. A visszavonuló Jellačić serege október elejére kicserélődött. Észak-Magyarországról és a Nyugat-Dunántúlról újabb cs. kir. alakulatok csatlakoztak hozzá. latour osztrák
hadügyminiszter is egyre-másra küldte számára az erősítéseket, s a magyarországi cs. kir.
főhadparancsnokságok vezetőit és beosztott
tisztjeit a Jellačićcsal történő együttműködésre
utasította. Jellačić már éppen újabb támadásra gondolt, amikor október 7-én magyaróvárott
megkapta a hírt: október 6-án Bécsben forradalom tört ki, s latourt a tömeg felakasztotta. Ezért úgy döntött, hogy seregével Bécs alá
vonul, s egyesül a Bécsből kiszorított helyőr-
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séggel. Előtte azonban még serege értéktelenebb részét, a tartalék- és népfelkelő zászlóaljak mintegy 15 000 emberét visszaküldte Horvátországba.
A Bécs alá érkező horvát haderő létszámáról nincsenek megbízható adataink. A Bécs
alá érkező horvát haderő a Bécsből kiszorult
helyőrséggel együtt a legalacsonyabb létszámokkal számolva is legalább 40 000 emberből
állt. A Jellačićot üldöző magyar sereg október közepén mintegy 21 000, a hónap végén
27 000 főt számlált. A magyar támadásnak
tehát már ekkor sem volt komoly esélye. október végére Windisch-Grätz herceg, tábornagy
vezetésével 80 000 főnyi hadsereg gyűlt össze
Bécs alatt. Ez a haderő október 30-án fölényesen visszaverte a magyar csapatok megkésett
felmentési kísérletét Schwechatnál.
Schwechati vereséget követően mindenki
előtt világos volt, hogy a cs. kir. főerők rövidesen megtámadják az országot. Annál is inkább,
mivel időközben keleten, Erdélyben egy újabb
front nyílt, s Észak-magyarországon várni lehetett a galíciai cs. kir erők betörését is.
1848 őszén azonban a magyar félnek sikerült néhány olyan sikert is elérnie, amelyek kevésbé voltak látványosak, mint a nyílt mezei öszszecsapások. Szeptemberben magyar kézre jutott Komárom, októberben Pétervárad, Eszék,
lipótvár és munkács. (A horvátországi és szlavóniai kisebb erődökre a magyar kormánynak
soha nem sikerült kiterjesztenie fennhatóságát).
Érzékeny veszteséget jelentett viszont a Bánság
két erődjének, Aradnak és Temesvárnak a lázadása, illetve Gyulafehérvárnak, Erdély legfontosabb erődjének elveszte. Ez ugyanis azt jelentette, hogy Péterváradtól keletre valamenynyi fontos erődítmény az ellenség kezére jutott.
Komoly sikert jelentett a hadianyaggyártás
beindulása, illetve az őszi újoncozás eredményessége. Ennek köszönhetően a magyar haderő (beleértve a várőrségeket is) december közepére 96 276 főt számlált, s ennek ez erőnek
közel kétharmada sorkatona, honvéd, huszár
vagy tüzér volt; a többi nemzetőr. A létszámnövekedés azért is különösen figyelemreméltó,
mert 1848. november-decemberében a mozgó-
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sított, illetve az önkéntes nemzetőrzászlóaljak
jelentős része elhagyta a tábort, s ezek helyét is
pótolni kellett.
Szintén ekkor indult meg a külföldi légiók,
így a lengyel, a német és a bécsi légió szervezése; az olasz légió létrehozására már 1849 tavaszán került sor. E légiókat részint a cs. kir. hadsereg magyar oldalra átállt katonáiból, részint
Magyarországon élő, részint pedig Magyarországra menekült külföldiekből hozták létre. Közülük különösen a lengyel légió tüntette ki magát a téli és a tavaszi hadjáratban, az olasz légió
pedig az 1849 nyári hadműveletekben.
A haderő növekedésének következményei
természetesen nem jelentkeztek azonnal a harctereken. A Felső-Dunánál egyelőre csak határ
menti csatározások folytak, de bármikor várni
lehetett a cs. kir. fősereg támadását. Dél-Magyarországon december elején gyenge magyar
fölény mutatkozott.
Erdélyben ugyanakkor szinte összeomlott
a magyar ellenállás. A felső-erdélyi és a székelyföldi csapatokat egyik vereség érte a másik
után. A magyar csapatok azonban saját bázisaik felé vonultak vissza, s a győztes cs. kir.
csapatok létszáma december elején mintegy
13 000 főt számlált. A mozgósított román
fölkelőkre pedig csak saját területük közvetlen
közelében lehetett számítani. E 13 000 főnyi
seregnek pedig biztosítania kellett a Szászföld
városait, a gyulafehérvári erődöt, s két fronton
kellett harcolnia, mert a felső-erdélyi csapatok
mellett a háromszéki székely fölkelőkkel is meg
kellett birkóznia. Puchner altábornagy tartalékai 1848. december közepére elfogytak, s az
észak-erdélyi csapatok parancsnokságát átvevő
Bem tábornok a siker reményében kezdhetett
hozzá a támadáshoz.
December közepén bekövetkezett a cs. kir.
hadsereg általános támadása. A magyar csapatokat egyik vereség a másik után érte. Ugyanakkor az ellenséges támadás nem megfelelő öszszehangolása következtében egyik vereség sem
vált végzetessé. mindig volt olyan hadszíntér,
ahol éppen megverték a magyarokat, de soha
nem verték meg őket egyszerre mindenhol, így
a kormányzatnak mindig volt annyi ideje, hogy
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az éppen legveszélyeztetettebb pontra erősítéseket küldjön.
Az 1849. január 2-án Pesten tartott haditanács úgy döntött, hogy a fővárost harc nélkül
fel kell adni, s meg kell kezdeni a magyar hadseregnek a Felső- és a Közép-Tiszánál történő
összpontosítását. Ehhez időt is kellett nyerni,
s ezért a Görgey vezette feldunai hadtest azt
a feladatot kapta, s vonjon el minél nagyobb
erőket a főhadszíntérről, s így akadályozza meg
Windisch-Grätznek Debrecen, a kormányzat
székhelye elleni támadását. A terv kockázatos
volt, hiszen ha Windisch-Grätz megelégszik
Görgey seregének egyszerű követésével, s megmaradt csapataival a tisza-vonal ellen indul,
könnyen véget vethet a magyar ellenállásnak.
Görgey két héten át teljes bizonytalanságban tartotta Windisch-Grätzet, s ez az idő
éppen elég volt ahhoz, hogy a Közép-tiszánál álló, Perczel mór vezette magyar csapatok
ellentámadást indítsanak. Perczel és Görgey
seregei egyesülten gyengébbek voltak, mint
Windisch-Grätz ármádiája, de eltérő hátrálási irányuk erői megosztására kényszerítette a
cs. kir. fővezért. Mire Windisch-Grätz január
végén, február elején ismét összevonta csapatait, a magyar összpontosítás már befejezéséhez
közeledett.
A téli hadjárat mérlegét nem könnyű megvonni. A téli hadjáratban a magyar fél két
erődöt is elveszített, Lipótvárat és Eszéket.
Ugyanakkor február végétől sikerült megszilárdítani az Arad köré vont ostromzárat.
Február közepére Görgey is megérkezett a
Felső-Tisza vidékére, s a Cibakháza és Miskolc
közötti szakaszon mintegy 53000 főnyi magyar
haderő készült az ellentámadásra. A hadászati
összpontosítást azonban nem követte harcászati összpontosítás, a magyar fővezér, Henryk
Dembiński szétszórta csapatait. ily módon az
ellentámadásba kezdő Windisch-Grätz február 26-27-én, Kápolnánál 30 000 fő felvonultatásával a Tisza mögé történő visszavonulásra kényszeríthette a Dembiński seregét, de a
tiszán való átkeléssel már nem próbálkozott
meg. Az elkövetkező egy hónapban a magyar
fősereg igyekezett helyi erőfölényt létrehozni
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annak érdekében, hogy végre döntő támadást
indíthasson a cs. kir. fősereg ellen.
Ahogy 1848–49 telén a csaknem bekövetkező összeomlást a mellékhadszínterek kudarcai vezették be, úgy most, a tavasz folyamán is
a mellékhadszíntereken fordult először a kocka.
Először Bem foglalta vissza Erdélyt, majd március közepén Perczel kezdte meg Dél-magyarország visszahódítását. Rövidesen a magyar főerők támadása is megindult.
Az erőviszonyok ezúttal sem kedveztek egy
frontális támadásnak. A Windisch-Grätz vezette cs. kir. fősereg összesen négy hadtestből és
egy önálló hadosztályból állt a tavaszi hadjárat
kezdetén. Ebből egy hadtest Simunich altábornagy vezetésével Komárom erődjét tartotta ostromzár alatt. Folyt egy újabb hadtest felállítása
is a nyugati határszélen. A fővezér közvetlen
rendelkezése alatt lévő három hadtest és az egy
önálló hadosztály összesen mintegy 55 000 főt

számlált. A magyar fősereg összlétszáma mintegy 47 500 fő körül lehetett.
A magyar főseregnek azonban ezúttal szerencséje is volt. Hiába volt a cs. kir. fősereg a
hadszíntéren létszámfölényben, ha WindischGrätz intézkedéseinek köszönhetően egyedül
április 6-án, Isaszegnél sikerült két hadtestet
összevonnia; a többi ütközetben és csatában
a magyar hadsereg részenként verhette meg
a cs. kir. hadtesteket. Hiába összpontosult a
cs. kir. fősereg április közepén az Esztergom–
Budapest közötti térségben, ha vezetői képtelenek voltak felismerni a magyarok szándékait.
A gyorsaság és a meglepetés előnyeit kihasználva, a magyar hadsereg április 26-án felmentette a komáromi erődöt, s a hónap végén a
Rába vonaláig tört előre. A sikerek hatására
a magyar országgyűlés 1849. április 14-én kimondta a Habsburg-dinasztia trónfosztását és
az ország függetlenségét.

Bem csapatai elfoglalják
Nagyszebent 1849. március 11-én
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Magyarországon élő, részint pedig Magyarországra menekült külföldiekből hozták létre. Közülük különösen a lengyel légió tüntette ki magát a téli és a tavaszi hadjáratban, az olasz légió
pedig az 1849 nyári hadműveletekben.
A haderő növekedésének következményei
természetesen nem jelentkeztek azonnal a harctereken. A Felső-Dunánál egyelőre csak határ
menti csatározások folytak, de bármikor várni
lehetett a cs. kir. fősereg támadását. Dél-Magyarországon december elején gyenge magyar
fölény mutatkozott.
Erdélyben ugyanakkor szinte összeomlott
a magyar ellenállás. A felső-erdélyi és a székelyföldi csapatokat egyik vereség érte a másik
után. A magyar csapatok azonban saját bázisaik felé vonultak vissza, s a győztes cs. kir.
csapatok létszáma december elején mintegy
13 000 főt számlált. A mozgósított román
fölkelőkre pedig csak saját területük közvetlen
közelében lehetett számítani. E 13 000 főnyi
seregnek pedig biztosítania kellett a Szászföld
városait, a gyulafehérvári erődöt, s két fronton
kellett harcolnia, mert a felső-erdélyi csapatok
mellett a háromszéki székely fölkelőkkel is meg
kellett birkóznia. Puchner altábornagy tartalékai 1848. december közepére elfogytak, s az
észak-erdélyi csapatok parancsnokságát átvevő
Bem tábornok a siker reményében kezdhetett
hozzá a támadáshoz.
December közepén bekövetkezett a cs. kir.
hadsereg általános támadása. A magyar csapatokat egyik vereség a másik után érte. Ugyanakkor az ellenséges támadás nem megfelelő öszszehangolása következtében egyik vereség sem
vált végzetessé. mindig volt olyan hadszíntér,
ahol éppen megverték a magyarokat, de soha
nem verték meg őket egyszerre mindenhol, így
a kormányzatnak mindig volt annyi ideje, hogy
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az éppen legveszélyeztetettebb pontra erősítéseket küldjön.
Az 1849. január 2-án Pesten tartott haditanács úgy döntött, hogy a fővárost harc nélkül
fel kell adni, s meg kell kezdeni a magyar hadseregnek a Felső- és a Közép-Tiszánál történő
összpontosítását. Ehhez időt is kellett nyerni,
s ezért a Görgey vezette feldunai hadtest azt
a feladatot kapta, s vonjon el minél nagyobb
erőket a főhadszíntérről, s így akadályozza meg
Windisch-Grätznek Debrecen, a kormányzat
székhelye elleni támadását. A terv kockázatos
volt, hiszen ha Windisch-Grätz megelégszik
Görgey seregének egyszerű követésével, s megmaradt csapataival a tisza-vonal ellen indul,
könnyen véget vethet a magyar ellenállásnak.
Görgey két héten át teljes bizonytalanságban tartotta Windisch-Grätzet, s ez az idő
éppen elég volt ahhoz, hogy a Közép-tiszánál álló, Perczel mór vezette magyar csapatok
ellentámadást indítsanak. Perczel és Görgey
seregei egyesülten gyengébbek voltak, mint
Windisch-Grätz ármádiája, de eltérő hátrálási irányuk erői megosztására kényszerítette a
cs. kir. fővezért. Mire Windisch-Grätz január
végén, február elején ismét összevonta csapatait, a magyar összpontosítás már befejezéséhez
közeledett.
A téli hadjárat mérlegét nem könnyű megvonni. A téli hadjáratban a magyar fél két
erődöt is elveszített, Lipótvárat és Eszéket.
Ugyanakkor február végétől sikerült megszilárdítani az Arad köré vont ostromzárat.
Február közepére Görgey is megérkezett a
Felső-Tisza vidékére, s a Cibakháza és Miskolc
közötti szakaszon mintegy 53000 főnyi magyar
haderő készült az ellentámadásra. A hadászati
összpontosítást azonban nem követte harcászati összpontosítás, a magyar fővezér, Henryk
Dembiński szétszórta csapatait. ily módon az
ellentámadásba kezdő Windisch-Grätz február 26-27-én, Kápolnánál 30 000 fő felvonultatásával a Tisza mögé történő visszavonulásra kényszeríthette a Dembiński seregét, de a
tiszán való átkeléssel már nem próbálkozott
meg. Az elkövetkező egy hónapban a magyar
fősereg igyekezett helyi erőfölényt létrehozni
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annak érdekében, hogy végre döntő támadást
indíthasson a cs. kir. fősereg ellen.
Ahogy 1848–49 telén a csaknem bekövetkező összeomlást a mellékhadszínterek kudarcai vezették be, úgy most, a tavasz folyamán is
a mellékhadszíntereken fordult először a kocka.
Először Bem foglalta vissza Erdélyt, majd március közepén Perczel kezdte meg Dél-magyarország visszahódítását. Rövidesen a magyar főerők támadása is megindult.
Az erőviszonyok ezúttal sem kedveztek egy
frontális támadásnak. A Windisch-Grätz vezette cs. kir. fősereg összesen négy hadtestből és
egy önálló hadosztályból állt a tavaszi hadjárat
kezdetén. Ebből egy hadtest Simunich altábornagy vezetésével Komárom erődjét tartotta ostromzár alatt. Folyt egy újabb hadtest felállítása
is a nyugati határszélen. A fővezér közvetlen
rendelkezése alatt lévő három hadtest és az egy
önálló hadosztály összesen mintegy 55 000 főt

számlált. A magyar fősereg összlétszáma mintegy 47 500 fő körül lehetett.
A magyar főseregnek azonban ezúttal szerencséje is volt. Hiába volt a cs. kir. fősereg a
hadszíntéren létszámfölényben, ha WindischGrätz intézkedéseinek köszönhetően egyedül
április 6-án, Isaszegnél sikerült két hadtestet
összevonnia; a többi ütközetben és csatában
a magyar hadsereg részenként verhette meg
a cs. kir. hadtesteket. Hiába összpontosult a
cs. kir. fősereg április közepén az Esztergom–
Budapest közötti térségben, ha vezetői képtelenek voltak felismerni a magyarok szándékait.
A gyorsaság és a meglepetés előnyeit kihasználva, a magyar hadsereg április 26-án felmentette a komáromi erődöt, s a hónap végén a
Rába vonaláig tört előre. A sikerek hatására
a magyar országgyűlés 1849. április 14-én kimondta a Habsburg-dinasztia trónfosztását és
az ország függetlenségét.

Bem csapatai elfoglalják
Nagyszebent 1849. március 11-én
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Buda bevétele*
Biai-Föglein István
(1905–1974): Kossuth
szemléje Gödöllőn.
Az ütközet másnapján,
április 7-én Kossuth Lajos
szemlét és haditanácsot
tartott a gödöllői kastélyban.
Hosszas vita után itt
dőlt el, hogy a fősereg
nem indul azonnal Buda
felszabadítására, hanem
előbb a felvidéket tisztítja
meg az ellenségtől. (Fotó:
Dévényi Veronika)

A komáromi csata,
1849. április 26.

A tavaszi hadjárat végén Dél-Magyarországot a titeli fennsík kivételével a magyar csapatok tartották ellenőrzésük alatt. A Bánságban
Aradot sikerült teljesen elvágni a külvilágtól, s
április végétől Temesvár védőserege is az erőd
falai mögé kényszerült. Erdélyben csak Gyulafehérvár maradt a cs. kir. csapatok, az Érchegység pedig a román felkelők ellenőrzése alatt.
A cs. kir. csapatok és szövetségeseik kezén
maradt területek négyzetkilométerben számolva jelentéktelenek voltak. Ugyanakkor komoly

hátrányt jelentett, hogy valamennyi visszavett
területen maradt egy vagy több olyan pont,
amelynek zár alatt tartása vagy megfigyelése
komoly magyar erőket kötött le.
Komárom felmentése után Görgey tovább
akart támadni, Klapka György tábornok pedig Buda ostromát indítványozta. Azzal érvelt,
hogy a fősereg a Buda alatt hagyott erők nélkül gyenge egy újabb támadásra; s hogy amíg
Buda osztrák kézen van, sem a Duna vonalát,
sem pedig a majdnem kész Lánchidat nem
használhatja a magyar sereg. Buda bevételét
kérte Kossuth Lajos kormányzóelnök is, mert
úgy vélte, ha a magyar sereg visszafoglalja a
fővárost, ezzel elismertetheti a nyugati nagyhatalmakkal az ország függetlenségét.
Az erőviszonyok ismeretében az ostrom indokolt volt. A Bécs előtt álló cs. kir. hadsereg
közel kétszeres túlerővel rendelkezett. Görgey
tehát Buda alá vonult. Május 4-én megadásra szólította fel a várat védő Heinrich Hentzi
tábornokot. Hentzi elutasította az ajánlatot,
s szívósan védekezett. A magyar ostromtüzérség azonban rést lőtt a várfalon, s május 21-én
megindult a döntő roham. A vár néhány óra
alatt a honvédcsapatok kezére került. A harcban maga Hentzi is halálos sebet kapott.
A vár bevétele egyike volt 1848–49 legrövidebb és legsikeresebb ostromműveleteinek:
mindössze 17 napig tartott, s 248 ágyú és több
ezer puska jutott a magyarok kezére.

Komárom felmentése után a magyar haditanács úgy döntött, hogy csak a hadsereg kiegészítése és az erősítések beérkezte után
kezd újabb támadásba, s a közbeeső időben
megpróbálja visszafoglalni Buda várát, s ezzel szabaddá tenni a fővárost.
A Komáromnál álló három hadtestből a
VII. hadtest két hadosztályát Győrbe, a Rába-vonalra rendelték, az I. és III. hadtestek
pedig Buda alá indultak. Az Esztergomnál
álló, Kmety György ezredes vezette hadosztály utasítást kapott, hogy keljen át a Duna
jobb partjára, s vonuljon Buda felé; hasonló parancs ment Aulich Lajos vezérőrnagy
II. hadtestének is. A magyar fősereg május
4-én érkezett Buda alá. A zároló erők egyetlen hadosztály kivételével a jobb parton foglaltak állást.
A döntés alkalmával a magyar haditanács
azzal a lehetőséggel számolt, hogy a demoralizált budai várőrség – a magyar hadsereg
óriási túlerejét meglátván – esetleg harc nélkül feladja a várat. Buda ugyanis egyáltalán
nem volt komoly erődítménynek mondható.
A környező magaslatokról be lehetett lőni
a várba, a vár előtt nem voltak előművek,
amelyek a várfalak megközelítését és megrohanását megnehezítenék. A várban nem
volt kút, s a várőrség vízellátását egy, a
Vízivárosban lévő szivattyútelep biztosította. Csak ezzel magyarázható, hogy a magyar
fővezér nem hozott ostromágyúkat a vár alá.
A várparancsnok, Heinrich Hentzi von
Arthurm vezérőrnagy azonban egyike volt
a császári-királyi hadsereg műszakilag legképzettebb tisztjeinek. A bástyákat és falakat kijavíttatta, a vízmű védelmére egy
cölöpvédművet építtetett, melyet összekötött a Lánchíd budai hídfőjével, a falakon és
a védművekben 85 (más forrás szerint 92)
löveget helyezett el.
Görgey május 4-én egy hadifogoly tiszt útján megadásra szólította fel Hentzit, s becsületes hadifogságot kínált cserébe. Közölte,
hogy Pest felől nem fogja ostromolni a várat,
s hozzátette: ha Hentzi ennek ellenére lövetné Pestet vagy szétrombolná a Lánchidat, a
vár bevétele után az őrség nem számíthat
kegyelemre. (A magyar tüzérség közben
már lőtte a falakat.) Hentzi elutasította a fel-

hívást, s felszólította Görgeyt, hogy hagyjon
fel a vár lövetésével, mert kénytelen lesz
Pestet hatalmas ágyútűzzel támadni.
Görgey az elutasító választ véve elrendelte a tábori lövegekből a vár lövetését,
s utasította Kmety György ezredest, hogy
nyomuljon előre a Lánchíd közelében lévő,
cölöpsánccal ellátott vízvédműhöz, s próbálja meg azt felgyújtani. Kmety a parancsnak megfelelően két, a délvidéki harcokban
edződött zászlóaljjal, a 10. és 33. zászlóaljakkal, valamint két hatfontos löveggel indult
a vízvédmű ellen. A támadókat oldalról és
szemből is tüzérséggel lőtték. Ennek ellenére a 10. honvédzászlóalj katonái elérték a
vízvédmű cölöpműveit, de a védők kartácsés puskatüze következtében visszavonulni
voltak kénytelenek, s a kísérlet sikertelen
maradt. A rohamban maga Kmety is megsebesült. Kmety megismételte a rohamot
a 33. zászlóaljjal is, de ez is kudarcot vallott.
A támadás kudarca után nyilvánvalóvá vált, hogy a vár gyors bevételére nincs
remény. Görgey tehát írt Guyon Richárd
tábornoknak, a komáromi vár parancsnokának, hogy küldjön ostromágyúkat Buda
alá. Guyon május 6-án útnak is indított négy
huszonnégy fontos és egy tizennyolc fontos
ostromlöveget, s ezek május 8-án meg is érkeztek. Közben Görgey elrendelte a Nap-hegyen a réstörő, illetve emellett egy leszerelő
üteg állásának kiépítését. A leszerelő üteg
feladata a réstörő üteg fedezése volt a várlövegekkel szemben. Az ütegállások május 14ére lettek nagyjából készen, s 15-éről 16-ára
virradó éjjel vontatták be ide a lövegeket.
Hentzi eleinte nem foglalkozott a réstörő üteg építésével, ellenben annál inkább
igyekezett beváltani Pest lövetésére vonatkozó fogadalmát. Május 4-étől kezdve szinte
mindennap lövette Pestet. Különösen május
9-én és 13-án zúdított élénk tüzet Pestre, s
ennek során megsemmisült az Al-Dunasor
gyönyörű klasszicista épületegyüttese.
A május 5–16. közötti előkészítő szakaszban az ostromsereg sem maradt tétlen. Május 5-én az alkonyati órákban Kmety csapatai ismét megközelítették a vízvédművet,
mire Hentzi elkezdte bombáztatni a Vízivárost. Erre a magyarok visszavonultak. Május 11-én Hentzi elrendelte, hogy hajtsanak
végre kitörést a vízivárosi kórházakban lévő
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Biai-Föglein István
(1905–1974): Kossuth
szemléje Gödöllőn.
Az ütközet másnapján,
április 7-én Kossuth Lajos
szemlét és haditanácsot
tartott a gödöllői kastélyban.
Hosszas vita után itt
dőlt el, hogy a fősereg
nem indul azonnal Buda
felszabadítására, hanem
előbb a felvidéket tisztítja
meg az ellenségtől. (Fotó:
Dévényi Veronika)

A komáromi csata,
1849. április 26.

A tavaszi hadjárat végén Dél-Magyarországot a titeli fennsík kivételével a magyar csapatok tartották ellenőrzésük alatt. A Bánságban
Aradot sikerült teljesen elvágni a külvilágtól, s
április végétől Temesvár védőserege is az erőd
falai mögé kényszerült. Erdélyben csak Gyulafehérvár maradt a cs. kir. csapatok, az Érchegység pedig a román felkelők ellenőrzése alatt.
A cs. kir. csapatok és szövetségeseik kezén
maradt területek négyzetkilométerben számolva jelentéktelenek voltak. Ugyanakkor komoly

hátrányt jelentett, hogy valamennyi visszavett
területen maradt egy vagy több olyan pont,
amelynek zár alatt tartása vagy megfigyelése
komoly magyar erőket kötött le.
Komárom felmentése után Görgey tovább
akart támadni, Klapka György tábornok pedig Buda ostromát indítványozta. Azzal érvelt,
hogy a fősereg a Buda alatt hagyott erők nélkül gyenge egy újabb támadásra; s hogy amíg
Buda osztrák kézen van, sem a Duna vonalát,
sem pedig a majdnem kész Lánchidat nem
használhatja a magyar sereg. Buda bevételét
kérte Kossuth Lajos kormányzóelnök is, mert
úgy vélte, ha a magyar sereg visszafoglalja a
fővárost, ezzel elismertetheti a nyugati nagyhatalmakkal az ország függetlenségét.
Az erőviszonyok ismeretében az ostrom indokolt volt. A Bécs előtt álló cs. kir. hadsereg
közel kétszeres túlerővel rendelkezett. Görgey
tehát Buda alá vonult. Május 4-én megadásra szólította fel a várat védő Heinrich Hentzi
tábornokot. Hentzi elutasította az ajánlatot,
s szívósan védekezett. A magyar ostromtüzérség azonban rést lőtt a várfalon, s május 21-én
megindult a döntő roham. A vár néhány óra
alatt a honvédcsapatok kezére került. A harcban maga Hentzi is halálos sebet kapott.
A vár bevétele egyike volt 1848–49 legrövidebb és legsikeresebb ostromműveleteinek:
mindössze 17 napig tartott, s 248 ágyú és több
ezer puska jutott a magyarok kezére.

Komárom felmentése után a magyar haditanács úgy döntött, hogy csak a hadsereg kiegészítése és az erősítések beérkezte után
kezd újabb támadásba, s a közbeeső időben
megpróbálja visszafoglalni Buda várát, s ezzel szabaddá tenni a fővárost.
A Komáromnál álló három hadtestből a
VII. hadtest két hadosztályát Győrbe, a Rába-vonalra rendelték, az I. és III. hadtestek
pedig Buda alá indultak. Az Esztergomnál
álló, Kmety György ezredes vezette hadosztály utasítást kapott, hogy keljen át a Duna
jobb partjára, s vonuljon Buda felé; hasonló parancs ment Aulich Lajos vezérőrnagy
II. hadtestének is. A magyar fősereg május
4-én érkezett Buda alá. A zároló erők egyetlen hadosztály kivételével a jobb parton foglaltak állást.
A döntés alkalmával a magyar haditanács
azzal a lehetőséggel számolt, hogy a demoralizált budai várőrség – a magyar hadsereg
óriási túlerejét meglátván – esetleg harc nélkül feladja a várat. Buda ugyanis egyáltalán
nem volt komoly erődítménynek mondható.
A környező magaslatokról be lehetett lőni
a várba, a vár előtt nem voltak előművek,
amelyek a várfalak megközelítését és megrohanását megnehezítenék. A várban nem
volt kút, s a várőrség vízellátását egy, a
Vízivárosban lévő szivattyútelep biztosította. Csak ezzel magyarázható, hogy a magyar
fővezér nem hozott ostromágyúkat a vár alá.
A várparancsnok, Heinrich Hentzi von
Arthurm vezérőrnagy azonban egyike volt
a császári-királyi hadsereg műszakilag legképzettebb tisztjeinek. A bástyákat és falakat kijavíttatta, a vízmű védelmére egy
cölöpvédművet építtetett, melyet összekötött a Lánchíd budai hídfőjével, a falakon és
a védművekben 85 (más forrás szerint 92)
löveget helyezett el.
Görgey május 4-én egy hadifogoly tiszt útján megadásra szólította fel Hentzit, s becsületes hadifogságot kínált cserébe. Közölte,
hogy Pest felől nem fogja ostromolni a várat,
s hozzátette: ha Hentzi ennek ellenére lövetné Pestet vagy szétrombolná a Lánchidat, a
vár bevétele után az őrség nem számíthat
kegyelemre. (A magyar tüzérség közben
már lőtte a falakat.) Hentzi elutasította a fel-

hívást, s felszólította Görgeyt, hogy hagyjon
fel a vár lövetésével, mert kénytelen lesz
Pestet hatalmas ágyútűzzel támadni.
Görgey az elutasító választ véve elrendelte a tábori lövegekből a vár lövetését,
s utasította Kmety György ezredest, hogy
nyomuljon előre a Lánchíd közelében lévő,
cölöpsánccal ellátott vízvédműhöz, s próbálja meg azt felgyújtani. Kmety a parancsnak megfelelően két, a délvidéki harcokban
edződött zászlóaljjal, a 10. és 33. zászlóaljakkal, valamint két hatfontos löveggel indult
a vízvédmű ellen. A támadókat oldalról és
szemből is tüzérséggel lőtték. Ennek ellenére a 10. honvédzászlóalj katonái elérték a
vízvédmű cölöpműveit, de a védők kartácsés puskatüze következtében visszavonulni
voltak kénytelenek, s a kísérlet sikertelen
maradt. A rohamban maga Kmety is megsebesült. Kmety megismételte a rohamot
a 33. zászlóaljjal is, de ez is kudarcot vallott.
A támadás kudarca után nyilvánvalóvá vált, hogy a vár gyors bevételére nincs
remény. Görgey tehát írt Guyon Richárd
tábornoknak, a komáromi vár parancsnokának, hogy küldjön ostromágyúkat Buda
alá. Guyon május 6-án útnak is indított négy
huszonnégy fontos és egy tizennyolc fontos
ostromlöveget, s ezek május 8-án meg is érkeztek. Közben Görgey elrendelte a Nap-hegyen a réstörő, illetve emellett egy leszerelő
üteg állásának kiépítését. A leszerelő üteg
feladata a réstörő üteg fedezése volt a várlövegekkel szemben. Az ütegállások május 14ére lettek nagyjából készen, s 15-éről 16-ára
virradó éjjel vontatták be ide a lövegeket.
Hentzi eleinte nem foglalkozott a réstörő üteg építésével, ellenben annál inkább
igyekezett beváltani Pest lövetésére vonatkozó fogadalmát. Május 4-étől kezdve szinte
mindennap lövette Pestet. Különösen május
9-én és 13-án zúdított élénk tüzet Pestre, s
ennek során megsemmisült az Al-Dunasor
gyönyörű klasszicista épületegyüttese.
A május 5–16. közötti előkészítő szakaszban az ostromsereg sem maradt tétlen. Május 5-én az alkonyati órákban Kmety csapatai ismét megközelítették a vízvédművet,
mire Hentzi elkezdte bombáztatni a Vízivárost. Erre a magyarok visszavonultak. Május 11-én Hentzi elrendelte, hogy hajtsanak
végre kitörést a vízivárosi kórházakban lévő
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osztrák sebesültek és betegek kimentése
érdekében. Az első kísérletet visszaverték, ám amikor a cs. kir. csapatok reggel
7 órakor nagyobb erőkkel megismételték
azt, már sikerrel jártak.
Május 16-án az ostromlövegek végre
megkezdték munkájukat, s másnapra rést
lőttek a Fehérvári-rondellától délre lévő
falszakaszon. Az estig tartó lövetés során
egy lövedék meggyújtotta a várpalota tetőzetét. Hentzi másnap bosszúból ismét
Pestet lövette. Görgeyt ez annyira felháborította, hogy elrendelte: május 17-éről
18-ára virradó éjjel a csapatok indítsanak
erőltetett felderítést a vár ellen, amely kellő siker esetén tényleges támadásba mehet át. A támadás azonban kudarcba fulladt. Egyrészt a csapatok csak nagy nehézségek árán juthattak a falak közvetlen
közelébe, mert a helyőrség még korábban
különböző terepakadályokat helyezett el.
Másrészt a rés még egyáltalán nem volt
megmászható állapotban, a honvédek által vitt létrák pedig túl rövidek voltak.
Hentzi ekkor érzékelte, hogy az ostrom
komolyra fordult. Május 18-án megpróbálta eltorlaszoltatni a rést, de egy éjszakai
felhőszakadás elvitte az egész torlaszt.
A réstörő üteg ellen egy leszerelő üteget
állíttatott fel a Fehérvári-rondellán, s május 19-én sikerült is két magyar löveget
ideiglenesen elnémítania, de a rés egyre
tágult. Ezen az éjjelen ismét kísérletet tett
a rés eltorlaszoltatására, de az erős magyar puska- és ágyútűzben a cs. kir. utászok nem tudtak komoly munkát végezni.
A május 17–18-i éjszakai roham kudarca után Görgey elrendelte, hogy minden
éjjel néhány századból álló különítmény
nyugtalanítsa a védőket éjjel 2 óráig. Május 20-án pedig kiadta az utasítást a vár
bevételére. A döntő rohamnak május 21én hajnali 3 órakor kellett megindulnia,
miután valamennyi löveg össztüzet ad
a várra. A rés ellen az I. hadtest zászlóaljai indultak rohamra. A II. hadtest déli
irányból támadott, a III. hadtest az északi
várfalat, a Bécsi kaput és az Esztergomirondellát rohanta meg. Kmety hadosztálya azt a feladatot kapta, hogy foglalja el a
vízvédművet.

Budavár bevétele, 1849.
Jakobey Károly (1825–1891)
festménye
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Kmety György
honvédtábornok portréja
(Brocky Károly, [1807–
1855] alkotása). Kmety
György a császári-királyi
hadsereg gyalogostisztjéből
a honvédsereg tábornoka,
majd a szabadságharc
bukása után a török haderő
dandártábornoka lett

A roham kezdetben csak nehezen nyert
teret, mert a résnél a védők nemcsak szemből, de oldalról is lőtték az ostromlókat.
Máriássy János ezredesnek, az I. hadtest
hadosztályparancsnokának azonban sikerült a várkerteken át két zászlóaljjal a rést
védők oldalába kerülni, s ezzel az ott rohamozók bejutását is elősegíteni. Reggel 5 órakor Nagysándor József tábornok örömmel
jelentette Görgeynek, hogy a várban már kilenc zászlóalja van.
Rövidesen a II. hadtest katonái is behatoltak a várba a nyugati nagy falközben
lévő várkertnél. Itt a falakat létra híján egymás vállára állva mászták meg a honvédek.
A Ferdinánd kapunál létrákon, a Duna felőli
keleti oldalon a megrongált fal törmelékein
jutottak be a várba. Az itt bekerített császári-

királyi csapatok rövidesen aztán letették a
fegyvert.
A III. hadtest honvédei a Bécsi kaput és a
szomszédos falszakaszt mászták meg létrákon. Harminc katona esett el, mire sikerült
feljutni a kapura, s aztán bejutni a várba.
A rohamozók ezután az Úri és az Országház utcán indultak a Szent György tér felé,
hogy két tűz közé fogják a védőket. A válságos helyzetben Hentzi a Szent György téren
maga állt a védők élére, s próbálta meg viszszaűzni a honvédeket, ám rövidesen halálos
sebet kapott. A várparancsnok eleste után
reggel 7 órára a vár a honvédek kezébe került. Utoljára a várpalotában védekező császári-királyi csapatok adták meg magukat.
Hentzi korábban elrendelte a vízvédmű
kiürítését, s az ott lévő alakulatokat is a várba irányította. Így Kmety csapatainak is sikerült elfoglalniuk a vízvédművet. Amikor a
vízvédműben parancsnokló Allnoch cs. kir.
ezredes látta a reménytelen helyzetet, megpróbálta felrobbantani a Lánchidat, azonban a robbanás őt tépte darabokra.
Buda bevételével a honvédsereg dicsősége zenitjére ért. A vár bevételével a
honvédsereg komoly hadikészletek birtokába jutott, egyben biztosította a hátát az
elkövetkezendő hadműveletek idejére. Erre
szükség is volt, hiszen Welden már éppen
újabb támadásra készült, amikor értesült
Buda elestéről. Ekkorra nyilvánvalóvá vált,
hogy Ausztria önmagában nem bír el a magyar szabadságharccal. Nem véletlen, hogy
I. Ferenc József éppen Buda bevételének
napján kötötte meg a végleges megállapodást I. Miklós orosz cárral arról, hogy az
200 000 katonát küld a magyar forradalom
leverésére. S nem véletlen az sem, hogy a
császár ezt a baráti segítséget kézcsókkal
köszönte meg a cárnak.

*Idézet Hermann Róbert: Az 1848–1849-es
szabadságharc nagy csatái (Zrínyi Kiadó,
Budapest, 2004) című könyvéből
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Az osztrák kormányférfiak egy része már a tavaszi hadjárat előtt úgy vélte, hogy Ausztria
képtelen egyedül felszámolni a magyar szabadságharcot. A kudarcsorozat után i. Ferenc
József segítséget kért a cártól. Az osztrák fél
egy néhány tízezer főnyi, osztrák parancsnokság alatt működő segéderő küldését kezdeményezte. i. miklós cár azonban úgy vélte,
olyan erős hadsereggel kell fellépnie, amely
önmagában is képes eltiporni a forradalmat.
Ezért közel egymilliós szárazföldi haderejéből
200 000 katona küldését határozta el, ivan
Fjodorovics Paszkevics herceg, tábornagy vezetésével. További 80 000 főt pedig készültségbe
helyezett. A Julius Haynau táborszernagy vezette magyarországi cs. kir. haderő teljes létszáma 1849 júniusában mintegy 170 000 fő volt.
A mintegy 155 000 főnyi honvédseregnek ezzel a 370 000 fős haderővel kellett megmérkőznie.
Kétségtelen, hogy az orosz intervenció után
a magyar félnek matematikai esélye sem volt a
győzelemre. Görgey Artúr hadügyminiszter és
fővezér jól látta, csak akkor remélhet bármiféle sikert, ha még a lassan mozgó orosz főerők
beérkezte előtt képes vereséget mérni a cs. kir.
főseregre. Ennek ugyanis az a következménye
lehetett volna, hogy Ausztria mégis rákényszerül a magyarokkal folytatandó tárgyalásokra,
s valamiféle kiegyezésre.
A fősereg támadásához Dél-Magyarországról remélt erősítések Perczel Mór június 7-i
kátyi veresége miatt nem érkeztek meg. Így a
június 16–21. közötti Vág-menti magyar ellentámadási kísérlet – többek között egy orosz
hadosztály beavatkozása miatt – kudarccal
végződött. Görgey javaslatára a magyar kormány június 26-án elfogadta a magyar főerők
komáromi összpontosításának gondolatát, de
aztán június 29-én elvetette azt, s a Tisza–
maros szögi koncentráció mellett döntött. Görgey főserege július 2-án Komáromnál visszaverte Haynau táborszernagy főerőit, de aztán
(a július 11-i dunántúli áttörési kísérlet kudarca után) 12–13-án kénytelen volt megindulni
Szeged felé. Vácnál a Paszkevics tábornagy
vezette orosz fősereg állta útját, de Görgey ki-
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tért előle, s elérte a Tiszát. A külső hadműveleti vonalon mozogva is előbb ért minden egyes
pontra, mint az oroszok, s a magyar hadsereg
egyhatodával lekötötte az intervenciós erők
egyharmadát, saját erőinek négyszeresét.
A többi fronton változó sikerű harcok folytak. Végre magyar kézre került Arad. DélMagyarországon június végén sikerült megszilárdítani a katonai helyzetet, s július második
felében a Vetter Antal vezette magyar csapatok a Duna jobb partjára szorították vissza
Jellačićot. Erdélyben Bem augusztus elejéig
megakadályozta az orosz–osztrák erők kijutását az Alföldre. legtöbb ütközetét elveszítette, de mindig megtalálta a módot arra, hogy
rákényszerítse akaratát ellenfeleire. összesen
35-40 000 főnyi, de részenként alkalmazott
serege azonban lassan elporlott az orosz intervenciós erők csapásai alatt.
Július végén megvalósult a tisza–marosszögi koncentráció, s Vetter délvidéki sikereinek, illetve Görgey felvidéki hadjáratának
köszönhetően meglehetősen kedvező körülmények között. Jellačić nem merte elhagyni
biztos szerémségi állásait, s augusztus közepéig kísérletet sem tett az újabb támadásra.
Haynau főserege három oszlopban vonult
Szeged felé, s ezzel tálcán kínálta a magyar
félnek azt a lehetőséget, hogy előretörő oszlopai egyikét túlerővel támadja meg.
Ám az új magyar fővezér, Henryk Dembiński altábornagy nem ütközött meg Haynau
létszámban kisebb erőivel, hanem feladta Szegedet, s visszavonult az osztrák kézen lévő
temesvár irányába. A kormány hiába rendelte
Dembińskit Aradra, az fontosabbnak tekintette a török határ felé vezető út biztosítását, s
a magyar csapatok által ostromolt temesvár
felé vonult vissza. Pedig ekkor még volt egy
utolsó esély a cs. kir. főerők megverésére. Ha
Dembiński Aradra vonul, Görgey seregével
együtt kb. 80 000 fő és 300 löveg szállhatott
volna szembe Haynau erőltetett menetben
előrenyomuló hadtesteivel, amelyek harcképes
állománya Szeged bevétele után mindössze
28 000 főt és 192 löveget számlált. Görgey
visszavonulása közben 4-5 napi járóföldre
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elhagyta az oroszokat, akik így nem tudtak volna segítséget nyújtani Haynaunak.
Azonban nem így történt. Augusztus 9-én
a fővezérré kinevezett Bem Temesvárnál vette
fel a harcot Haynau ellen, de a csata közben
fellépő lőszerhiány miatt kénytelen volt visszavonulni. A visszavonulás közben pánik tört ki,
s Lugoson a 45 000 fős seregből alig 20 000
gyűlt össze. Ezután már csak egyetlen harcképes erő maradt: az Aradra érkező Görgeyé.
Görgey hadserege mintegy 30 000 főt
számlált, sorai között mintegy 5000 fegyvertelen újonccal. Görgey – tisztikarával együtt – a
hadi helyzet reménytelenségére való tekintettel augusztus 13-án Szőlősnél, a világosi vár
alatti mezőn feltétel nélkül letette a fegyvert az
oroszok előtt.
A fősereg kapitulációját augusztus végéig
követte a többi mozgó haderő fegyverletétele.
Szeptember elején a péterváradi erőd nyitotta
meg kapuit a cs. kir. csapatok előtt, október

2–4-én pedig a komáromi erőd őrsége adta
meg magát – szabad elvonulás és büntetlenség
fejében.
A szabadságharc leverése után a győztes osztrák hatalom a forradalom vezetői és
résztvevői elleni bosszúhadjáratba kezdett.
A megtorlás azonban nem a fegyverletétel
után, hanem már 1849 januárjában megkezdődött. 1849 augusztusa után már az
ország és a hadsereg vezetőire is sor került.
1849. október 6-án kivégezték Batthyány
Lajos gróf, volt miniszterelnököt. Ugyanezen
a napon Aradon agyonlőtték a honvédsereg
három tábornokát és egy ezredesét, majd felakasztották kilenc tábornokát. A kivégzések
csak 1850 nyarán értek véget; addig összesen
mintegy 140 főt lőttek agyon vagy akasztottak
fel, ezek közel fele volt katona vagy katonai
státusú személy. több százra rúgott a bebörtönzöttek, több ezerre a császári-királyi hadseregbe besorozottak száma.

A világosi fegyverletétel
1849. augusztus 13-án
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a magyar félnek matematikai esélye sem volt a
győzelemre. Görgey Artúr hadügyminiszter és
fővezér jól látta, csak akkor remélhet bármiféle sikert, ha még a lassan mozgó orosz főerők
beérkezte előtt képes vereséget mérni a cs. kir.
főseregre. Ennek ugyanis az a következménye
lehetett volna, hogy Ausztria mégis rákényszerül a magyarokkal folytatandó tárgyalásokra,
s valamiféle kiegyezésre.
A fősereg támadásához Dél-Magyarországról remélt erősítések Perczel Mór június 7-i
kátyi veresége miatt nem érkeztek meg. Így a
június 16–21. közötti Vág-menti magyar ellentámadási kísérlet – többek között egy orosz
hadosztály beavatkozása miatt – kudarccal
végződött. Görgey javaslatára a magyar kormány június 26-án elfogadta a magyar főerők
komáromi összpontosításának gondolatát, de
aztán június 29-én elvetette azt, s a Tisza–
maros szögi koncentráció mellett döntött. Görgey főserege július 2-án Komáromnál visszaverte Haynau táborszernagy főerőit, de aztán
(a július 11-i dunántúli áttörési kísérlet kudarca után) 12–13-án kénytelen volt megindulni
Szeged felé. Vácnál a Paszkevics tábornagy
vezette orosz fősereg állta útját, de Görgey ki-
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tért előle, s elérte a Tiszát. A külső hadműveleti vonalon mozogva is előbb ért minden egyes
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A többi fronton változó sikerű harcok folytak. Végre magyar kézre került Arad. DélMagyarországon június végén sikerült megszilárdítani a katonai helyzetet, s július második
felében a Vetter Antal vezette magyar csapatok a Duna jobb partjára szorították vissza
Jellačićot. Erdélyben Bem augusztus elejéig
megakadályozta az orosz–osztrák erők kijutását az Alföldre. legtöbb ütközetét elveszítette, de mindig megtalálta a módot arra, hogy
rákényszerítse akaratát ellenfeleire. összesen
35-40 000 főnyi, de részenként alkalmazott
serege azonban lassan elporlott az orosz intervenciós erők csapásai alatt.
Július végén megvalósult a tisza–marosszögi koncentráció, s Vetter délvidéki sikereinek, illetve Görgey felvidéki hadjáratának
köszönhetően meglehetősen kedvező körülmények között. Jellačić nem merte elhagyni
biztos szerémségi állásait, s augusztus közepéig kísérletet sem tett az újabb támadásra.
Haynau főserege három oszlopban vonult
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Ám az új magyar fővezér, Henryk Dembiński altábornagy nem ütközött meg Haynau
létszámban kisebb erőivel, hanem feladta Szegedet, s visszavonult az osztrák kézen lévő
temesvár irányába. A kormány hiába rendelte
Dembińskit Aradra, az fontosabbnak tekintette a török határ felé vezető út biztosítását, s
a magyar csapatok által ostromolt temesvár
felé vonult vissza. Pedig ekkor még volt egy
utolsó esély a cs. kir. főerők megverésére. Ha
Dembiński Aradra vonul, Görgey seregével
együtt kb. 80 000 fő és 300 löveg szállhatott
volna szembe Haynau erőltetett menetben
előrenyomuló hadtesteivel, amelyek harcképes
állománya Szeged bevétele után mindössze
28 000 főt és 192 löveget számlált. Görgey
visszavonulása közben 4-5 napi járóföldre
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elhagyta az oroszokat, akik így nem tudtak volna segítséget nyújtani Haynaunak.
Azonban nem így történt. Augusztus 9-én
a fővezérré kinevezett Bem Temesvárnál vette
fel a harcot Haynau ellen, de a csata közben
fellépő lőszerhiány miatt kénytelen volt visszavonulni. A visszavonulás közben pánik tört ki,
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gyűlt össze. Ezután már csak egyetlen harcképes erő maradt: az Aradra érkező Görgeyé.
Görgey hadserege mintegy 30 000 főt
számlált, sorai között mintegy 5000 fegyvertelen újonccal. Görgey – tisztikarával együtt – a
hadi helyzet reménytelenségére való tekintettel augusztus 13-án Szőlősnél, a világosi vár
alatti mezőn feltétel nélkül letette a fegyvert az
oroszok előtt.
A fősereg kapitulációját augusztus végéig
követte a többi mozgó haderő fegyverletétele.
Szeptember elején a péterváradi erőd nyitotta
meg kapuit a cs. kir. csapatok előtt, október

2–4-én pedig a komáromi erőd őrsége adta
meg magát – szabad elvonulás és büntetlenség
fejében.
A szabadságharc leverése után a győztes osztrák hatalom a forradalom vezetői és
résztvevői elleni bosszúhadjáratba kezdett.
A megtorlás azonban nem a fegyverletétel
után, hanem már 1849 januárjában megkezdődött. 1849 augusztusa után már az
ország és a hadsereg vezetőire is sor került.
1849. október 6-án kivégezték Batthyány
Lajos gróf, volt miniszterelnököt. Ugyanezen
a napon Aradon agyonlőtték a honvédsereg
három tábornokát és egy ezredesét, majd felakasztották kilenc tábornokát. A kivégzések
csak 1850 nyarán értek véget; addig összesen
mintegy 140 főt lőttek agyon vagy akasztottak
fel, ezek közel fele volt katona vagy katonai
státusú személy. több százra rúgott a bebörtönzöttek, több ezerre a császári-királyi hadseregbe besorozottak száma.

A világosi fegyverletétel
1849. augusztus 13-án

A HAZÁÉRt miNDHAlÁliG – 1100 ÉVE

I. Miklós cár:
„Magyarország Felséged lába
előtt feküszik…”*

Az átalakulás legkövetkezetesebb és legodaadóbb hívei mind aggódóbban szemlélték az
1849 tavaszán végbemenő kedvezőtlen belpolitikai változásokat, s mind nagyobb számban
jutottak arra a következtetésre, hogy újabb, a
szeptemberihez hasonló üdvös fordulat csupán
akkor remélhető, ha a forradalom táborának
sikerül kiszélesítenie a maga állásait, ennek
pedig elengedhetetlen feltétele a parasztság és
a nemzetiségek megoldatlan problémáinak mielőbbi megnyugtató rendezése. Hiszen ami az
előbbit, a föld népét illeti: soraiban egyre több
jele mutatkozott az elkedvetlenedésnek, és ez
teljesen érthető is volt, hiszen a szeptember óta
eltelt hónapok folyamán egyfelől bebizonyosodott, hogy a császáriak (akik nem kívánták
magukra vonni milliós paraszti tömegek haragját) a korábbi aggodalmakra rácáfolva mégsem emelnek kezet a márciusi jobbágyfelszabadítás művére, másfelől pedig nyilvánvalóvá
lett, hogy a forradalom nemesi vezetőgárdája
egyetlen további lépést sem kíván tenni azon
az úton, amelyre szeptemberben a szőlődézsma eltörlésével rálépni látszott.
A tavaszi hónapokban tehát a forradalom
radikálisai közül többen is javasolták, hogy az
országgyűlés sürgősen iktassa törvénybe a parasztokat még mindig sújtó feudális szolgálatkötelezettségek pótlólagos eltörlését, az ebben
a vonatkozásban legmesszebbre jutó radikális,
Táncsics pedig május–június hónapban egyenesen azzal a követeléssel állott elő, hogy a
földesurak kétezer holdat meghaladó birtokterületeit mind sajátítsák ki s osszák fel az arra
rászorulók között. A liberálisok zöme azonban
elutasítóan fogadta az ilyen kezdeményezéseket – még a legszerényebbeket is –, s így a paraszti igények teljes kielégítésének elmaradása
továbbra is súlyos s egyre súlyosbodó tehertételként nehezedett a forradalomra.
Ennél is jelentősebb tehertételnek bizonyult
azonban a nemzetiségi kérdés megoldatlansá-
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ga, hiszen ennek a problémának a nagyságáról
a vegyes lakosságú területeken felprédált falvak
és városok egész sora s könyörtelenül lemészárolt polgári személyek sokezres tömege szolgáltathatott tanúsítványt. A nemzetiségek megbékéltetésének a szükségét tehát hovatovább nem
csak radikális, de liberális részről is számosan
felismerték, s ennek jeleként a kormánykörök
megbízottai már áprilisban tárgyalásba bocsátkoztak a román nemzeti mozgalom balszárnyának fejével, az erdélyi román felkelőhad
élén álló Iancuval, majd májusban a horvát liberálisok egyik legtekintélyesebbjével, Kušljan
báróval, június elején pedig a szerb liberálisok
legfőbb hangadójával, Stratimirovićcsal is.
Ezek a tárgyalások azonban eredménytelenek
maradtak, mivel a magyar tárgyalófelek a nem
magyar területek lakóinak legfeljebb községi
önkormányzatot voltak hajlandóak megajánlani, s továbbra is elzárkóztak az elől, hogy
magyarország nem magyar lakóit különálló nemzetek fiainak ismerjék el. S a magyar
forradalom liberális vezetői teljesen figyelmen
kívül hagyták mind a márciusi fiatalok csoportjához tartozó Pálfi Albertnek, mind az egykori
főrendi ellenzék vezéralakjai közül kikerült s a
forradalom kitörése után a radikális baloldalhoz csatlakozott teleki lászló grófnak azt az
oktrojált alkotmány közzététele után kifejtett
véleményét is, hogy ha a magyar forradalom
tábora elejét akarja venni az ellenforradalmi
erők felülkerekedésének, akkor magyar részről
igenis el kell ismerni a magyarországi nemzetiségek nemzeti különállását, sőt területi önkormányzatban is részesíteni kell őket, s Magyarországot ilyen módon föderatív köztársasággá
kell átalakítani.
Júliusban viszont végre fordulat következett
be a magyar kormányzat nemzetiségi politikájában. Az előző év nyarán kitört, de őszre már
le is vert havaselvei forradalom legszélesebb látókörű vezetőjének, az emigrációba kényszerült
s utóbb magyarországra utazó Bălcescunak a
hónap közepén sikerült olyan megállapodást
kötnie Kossuthtal, amely immár elismerte a
magyarországi románok nemzeti különállását,
s – Avram Iancu megelégedésére is – lehetővé
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tette, hogy az itt élő románok a maguk kezébe
vegyék a román többségű megyék igazgatását.
A hónap végén pedig ezeknek az engedményeknek az érvényét az országgyűlés határozatilag kiterjesztette az ország valamennyi nemzetiségére, s ezzel papíron lerakta az alapokat
ahhoz, hogy a következő hónapok folyamán a
forradalom és az ellenforradalom erőviszonyaiban számottevő módosulás menjen végbe a forradalom javára.
Csakhogy a magyar forradalomnak a valóságban ekkor már nem voltak hátra hónapjai.
A tavaszi hadiesemények ugyanis a császáriakkal is megértették, hogy egymagukban nem
képesek legyűrni Magyarországot; ebből a felismerésből azonban ők – a magyar „békepártiak”
várakozásaira rácáfolva – nem azt a következtetést szűrték le, hogy tehát kölcsönös enged-

ményeken alapuló békét kell kötniük a magyarokkal, hanem azt, hogy igénybe kell venniök
Európa zsandárának, az orosz hadseregnek a
segítségét. Ferenc József kérésére júniusban be
is nyomult magyarországra a Paszkevics herceg tábornagy vezette hatalmas orosz segélyhad, hogy együttműködve a császári csapatokkal, amelyeknek a parancsnokságát időközben
Haynau báró táborszernagyra bízták, végezzen
a magyar forradalommal, s alig két hónap múlva, 1849. augusztus 13-án már azt jelenthesse
uralkodójának, I. Mikós cárnak: „Magyarország Felséged lába előtt feküszik…”

* Idézet: Hanák Péter (szerk.) Egy ezredév
(Gondolat, Budapest, 1986) című könyvből

Az aradi vértanúk.
Thorma János festménye
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Kossuth Lajos

Kossuth vitája Széchenyi Istvánnal

Széchenyi István
a Vaskapunál, 1836.
Schoefft Ágost festménye.
A festmény programkép
lehetett, ami Széchenyi
„nagy ügyét”
hivatott propagálni

S zéchenyi István a Kelet Népében (1841) Kossuth reformrendszerét támadta. Széchenyi
mélységes aggodalommal figyelte az ellenzéki szellem térhódítását, mely nem kímélte
az Ausztriához fűződő viszonyt, figyelmen
kívül hagyta az arisztokráciát, a nemesség
tömegei mellett más társadalmi rétegekbe is
behatolt. Az átalakulásban – a stabilitás és
a kiszámíthatóság érdekében – nem kívánta
kizárólagos szerephez juttatni a társadalom
változó (tehát nehezen kiszámítható) erőit,
legyenek azok kormánypárti vagy ellenzéki

oldalon. Félve a reformmozgalom esetleges
megsemmisítésétől, nem akart ujjat húzni
Béccsel, ezért az ellenzékiség helyett a felülről jövő reformokban bízott. 1845-ben elvállalta a Helytartótanács közlekedésügyi bizottságának elnökségét. Hírlapbeli Kossuthellenes támadásait pedig az 1847-es Politikai
programtöredékekkel tetőzi be.
Kossuth Lajos viszont úgy vélte, hogy a
társadalmat semmilyen indokkal nem lehet
passzív szerepkörbe kényszeríteni az átalakulás során. Személyes tapasztalatai – melyeket az 1831-es koleralázadás idején szerzett – és az európai forradalmak tanulságai
arra figyelmeztették, hogy a politikából nem
lehet tartósan kizárni a társadalmi mozgalmakat. Ezért demokratikus nézetrendszerekre támaszkodott, s nem hitt az elitek, vagy
a kormányzati hatalom mindenhatóságában.
Politikai beállítódása tehát alapvetően eltért
Széchenyiétől.
Gazdasági téren Széchenyi az angolszász
szabad piaci elveket vallotta, Kossuth inkább
a protekcionista, védővámos gazdaságpolitikát részesítette előnyben.
Kettejük ellentéte a modern sajtó szerepével kapcsolatban vált nyilvánvalóvá. Kossuth az 1840-es évek elején egyre inkább meg
volt győződve arról, hogy a polgári átalakulás kikényszerítéséhez a Széchenyi alapította kaszinók nem elegendőek, a társadalom
politikai aktivitását növelni és irányítani kell.
Kossuth társadalom-felfogása mögött a jogok
egységes eredetét hangsúlyozó szabadságfogalom állt, míg Széchenyi a politikai jogok
gyakorlásánál számításba vette a vagyoni és
a kulturális adottságokat.
Végső célja mindkettőjüknek a liberális,
polgári nemzetállam megteremtése volt.
Kossuth azonban gyorsabb változásokat
akart, nem volt tekintettel az udvar érzékenységére, így küzdött a nemzeti önrendelkezésért is. Az arisztokráciával szemben
pedig az ellenzéki köznemességet tartotta
a változások irányítójának. Míg Széchenyi
1842-es akadémiai beszédében a nemzetisé-

Kossuth Lajos szobra a róla elnevezett téren, Budapesten (Fotó: Dévényi Veronika)
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Kossuth Lajos

Kossuth vitája Széchenyi Istvánnal

Széchenyi István
a Vaskapunál, 1836.
Schoefft Ágost festménye.
A festmény programkép
lehetett, ami Széchenyi
„nagy ügyét”
hivatott propagálni
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a kiszámíthatóság érdekében – nem kívánta
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Kettejük ellentéte a modern sajtó szerepével kapcsolatban vált nyilvánvalóvá. Kossuth az 1840-es évek elején egyre inkább meg
volt győződve arról, hogy a polgári átalakulás kikényszerítéséhez a Széchenyi alapította kaszinók nem elegendőek, a társadalom
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Kossuth társadalom-felfogása mögött a jogok
egységes eredetét hangsúlyozó szabadságfogalom állt, míg Széchenyi a politikai jogok
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gekkel szembeni türelemre intett, addig Kossuth a kor szellemének megfelelően harcos
nacionalista, az asszimiláció híve volt. Amíg
Széchenyi empatikusan tekintett a Magyar
Királyság területén élő nemzetiségiek törekvéseire, addig Kossuth nyíltan hangoztatta,
hogy „én soha, de soha a magyar Szent Koro-

na alatt, más nemzetet és nemzetiséget, mint a
magyart elismerni nem fogok”. Kossuth szeme
előtt a francia forradalom példája lebegett,
ahol egyszerű nyelvtörvényekkel létrehozták a homogén francia nemzetet. Nem vette figyelembe, hogy az azóta eltelt időben a
nemzeti eszme és a nacionalizmus nagy fejlődésen ment keresztül.
Az ország közvéleménye és az ellenzéki
politikusok mindenesetre az 1840-es években valamennyien Kossuth mellé álltak.
A reformkor politikai küzdelmeiben a liberalizmuson belüli áramlatok harca – például
Széchenyi és Kossuth vitája – tűnik meghatározónak. Nem szabad azonban elfelejteni,
hogy a korszak fő politikai frontvonala az
áramlatokat magában foglaló, belső vitákat
folytató liberalizmus és a nagyon is erős pozíciókkal rendelkező konzervatív, abszolutista politika között húzódott.
Kossuth Lajos 1885-ben Széchenyi Istvánt
liberális arisztokratának, míg magát demokratának minősítette. Ugyanakkor Széchenyi
mélyreható és teljes társadalomrajza, illetve helyzetfelmérése nélkül a későbbi évek
program-elágazásai nem jöhettek volna létre. Így kettejük nézetrendszere és vitája egymással szorosan összekapcsolódva alkotják
a hazai modernizációs múlt alapvonalát, és
egybekapcsolódó munkásságuk teremtett
– éppen eltérő megközelítéseiknek köszönhetően – alapot a későbbi haladás ügyében
bármilyen alternatív gondolkodás számára.
A szabadságharc élén

Kossuth Lajos az 1848. februári francia forradalom hírére március 3-án felirati javaslatában az ellenzék programjának sürgős
törvénybe iktatását követelte. Döntő szerepe volt abban, hogy az országgyűlés megszavazta a forradalmi átalakulás eredményeit rögzítő törvényeket és a bécsi küldöttség kikényszerítette Bécs hozzájárulását.
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A Batthyány-kormányban pénzügyminiszter lett, nevéhez fűződik az önálló magyar
pénz (Kossuth-bankó) megteremtése és
Magyarország első költségvetésének összeállítása. 1848 tavaszán és nyarán a forradalom eredményeit megszilárdítani törekvő
kormány álláspontját képviselte, ugyanakkor mind szorosabb kapcsolatba lépett a
radikálisokkal. Július 11-ei beszédével elérte a haza védelmére szükségesnek tartott
200 000 újonc és 42 millió forint megajánlását. Szeptember 6-án elrendelte az első
magyar bankjegyek kibocsátását a védelmi
szükségletek fedezésére.
Szeptember 15-én javaslatára választotta meg az országgyűlés a védelem megszervezésére az Országos Honvédelmi Bizottmányt. Szeptember végén nagy sikerű
toborzókörúton (melynek első állomása
Cegléd volt) szólította fel az Alföld népét a
haza és a jobbágyfelszabadító forradalom
védelmére. A Batthyány-kormány lemondásával a végrehajtó hatalom gyakorlása a
Honvédelmi Bizottmányra szállt, amely Kossuthot választotta elnökévé. A szabadságharc további menetében óriási feladatokat
oldott meg, mind a hadsereg megszervezése, mind a nemzeti ellenállás és a forradalmi
helytállás gazdasági, társadalmi és politikai
feltételeinek megteremtése terén.
Kezdeményezésére mondta ki Debrecenben az országgyűlés 1849. április 14-én
a Függetlenségi Nyilatkozatban a Habsburgház trónfosztását. Kossuthot ugyanakkor
ideiglenes államfővé, kormányzó-elnökké
választották. A szabadságharc végső szakaszában felismerte, hogy új intézkedések lennének szükségesek a magyarországi nem
magyar népek nemzeti jogainak biztosítására. Az orosz beavatkozás után szerencsétlen kézzel nyúlt bele a katonai kérdésekbe,
majd a helyzet reménytelenségét belátva
1849. augusztus 11-én kénytelen volt átadni
a hatalmat Görgeynek, aki röviddel ezután
– mivel a nagyobb áldozattal járó további
harc értelmetlenné vált – letette a fegyvert.
Szeptemberi vidini levelében aztán Kossuth
igaztalanul (bár a szabadságharc újrakezdésének feltételeit javítandó) árulással vádolja
Görgeyt, ami 150 évig akadályozta a nagy
hadvezér reális értékelését.
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Emigrációban

Kapcsolatot tartott fenn a francia, olasz,
orosz, német és lengyel emigráns körökkel,
mindenekelőtt Giuseppe Mazzinival, akinek
Kossuthra gyakorolt hatása megmutatkozott
az 1850-es évek eleji, kellően meg nem alapozott felkelési kísérletek szervezésében. Az
1853–56-os krími háború idején felerősödött
a Kossuth-emigráció aktivitása is, de mivel
Ausztria nem állt Oroszország mellé, nem
volt esély a magyar függetlenség angol–
francia segítséggel történő megteremtésére.
A következő években Kossuth arra számított, hogy a nagyhatalmak közötti konfliktus mégiscsak lehetővé teszi Magyarország
felszabadítását; ezért összeköttetésbe lépett
III. Napóleon francia császárral. Mikor az
1859-i francia–olasz–osztrák háború előkészítése idején III. Napóleon és Camillo Cavour
szárd–piemonti miniszterelnök kilátásba
helyezték Magyarország felszabadításának
elősegítését, Kossuth Lajos megalapította a
Magyar Nemzeti Igazgatóságot Teleki Lászlóval és Klapka Györggyel, és megindította a
Magyar Légió szervezését. Miután III. Napóleon fényes solferinói csatagyőzelme után
váratlanul békét kötött Ausztriával, mind
egyértelműbben a függetlenségükért küzdő
népek mozgalmával kívánta összekapcsolni Magyarország felszabadítását. Még mindig jelentős nemzetközi erők támogatták a
Habsburgokat, hogy birodalmuk fennmaradjon, mert Ausztriát a nagyhatalmi egyensúly
fontos elemének tekintették. Garibaldi 1860as szicíliai partraszállása azonban újabb reményeket ébresztett. Katonái között sok magyar harcolt, és sikerei újabb olasz–osztrák
háborút eredményezhettek volna. Erre az
esetre ismét létrejött a Magyar Légió, Kossuth pedig az olaszokkal való együttműködésről tárgyalt. A háború azonban elmaradt.
Bár Magyarország osztrák uralom alatt maradt, de az önkényuralom itthon is kénytelen volt meghátrálni: a hazai ellenállás és az
emigráció tevékenysége egymást erősítette,
hiszen az ellenállást az emigráció tevékenysége tette fenyegetővé; Kossuth és az emigráció fegyveres készülődéséhez, nagyhatalmakkal folytatott tárgyalásaihoz viszont
a néma és ellenálló ország adta a hátteret.

A hazai és szomszédos testvérnépekkel való
összefogás gondolatát utópisztikus elemet is
tartalmazó tervekben, a jövőre nézve a már
felszabadult népek majdani Dunai Konföderációjára vonatkozó, szintén utópisztikus
tervében (1862. május) fejtette ki. Kossuth
1861-ben Itáliába költözött, ahonnan egyre
nagyobb aggodalommal figyelte a kiegyezéshez vezető osztrák–magyar tárgyalásokat.
Deák Ferenchez intézett híres Cassandralevelében (1867) bírálta a kiegyezést, a nemzet
önrendelkezési jogainak feladásával vádolta
Deákot, és kitartott a teljes függetlenség követelése mellett. Szerinte a porosz–osztrák
háború nyomán komolyabb erőfeszítéssel
elő lehetett volna idézni Ausztria felbomlását, de ha ez nem is történt meg, a nemzeti
függetlenség eszméjét akkor sem szabad feladni, várni kell az újabb kedvező alkalomra.
Nem szabad egy felbomlásra ítélt birodalomhoz kötni a magyarság sorsát, hiszen
Ausztria olyan háborúba is belesodorhat
bennünket, amely nemcsak a birodalom, hanem Magyarország felbomlását is eredményezheti: „A közös államiság végveszélybe
sodorja Magyarországot”.

Ez a fénykép 1890. október
6-án készült Kossuth Lajosról,
azon napon, amikor hangját
fonográfon is rögzítették, az
aradi vértanúk szobrának
leleplezési ünnepélyének
alkalmával, Torinóban
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gekkel szembeni türelemre intett, addig Kossuth a kor szellemének megfelelően harcos
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Királyság területén élő nemzetiségiek törekvéseire, addig Kossuth nyíltan hangoztatta,
hogy „én soha, de soha a magyar Szent Koro-

na alatt, más nemzetet és nemzetiséget, mint a
magyart elismerni nem fogok”. Kossuth szeme
előtt a francia forradalom példája lebegett,
ahol egyszerű nyelvtörvényekkel létrehozták a homogén francia nemzetet. Nem vette figyelembe, hogy az azóta eltelt időben a
nemzeti eszme és a nacionalizmus nagy fejlődésen ment keresztül.
Az ország közvéleménye és az ellenzéki
politikusok mindenesetre az 1840-es években valamennyien Kossuth mellé álltak.
A reformkor politikai küzdelmeiben a liberalizmuson belüli áramlatok harca – például
Széchenyi és Kossuth vitája – tűnik meghatározónak. Nem szabad azonban elfelejteni,
hogy a korszak fő politikai frontvonala az
áramlatokat magában foglaló, belső vitákat
folytató liberalizmus és a nagyon is erős pozíciókkal rendelkező konzervatív, abszolutista politika között húzódott.
Kossuth Lajos 1885-ben Széchenyi Istvánt
liberális arisztokratának, míg magát demokratának minősítette. Ugyanakkor Széchenyi
mélyreható és teljes társadalomrajza, illetve helyzetfelmérése nélkül a későbbi évek
program-elágazásai nem jöhettek volna létre. Így kettejük nézetrendszere és vitája egymással szorosan összekapcsolódva alkotják
a hazai modernizációs múlt alapvonalát, és
egybekapcsolódó munkásságuk teremtett
– éppen eltérő megközelítéseiknek köszönhetően – alapot a későbbi haladás ügyében
bármilyen alternatív gondolkodás számára.
A szabadságharc élén

Kossuth Lajos az 1848. februári francia forradalom hírére március 3-án felirati javaslatában az ellenzék programjának sürgős
törvénybe iktatását követelte. Döntő szerepe volt abban, hogy az országgyűlés megszavazta a forradalmi átalakulás eredményeit rögzítő törvényeket és a bécsi küldöttség kikényszerítette Bécs hozzájárulását.
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Ez a fénykép 1890. október
6-án készült Kossuth Lajosról,
azon napon, amikor hangját
fonográfon is rögzítették, az
aradi vértanúk szobrának
leleplezési ünnepélyének
alkalmával, Torinóban
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magyar szabadságharc leverését katonai megszállás és véres megtorlás követte. A császár és kormánya ítéletét Haynau
táborszernagy hajtotta végre. „A lázadó vezéreket fel fogom köttetni”, a magyarokhoz átállt
tiszteket „agyon fogom lövetni”, „gyökerestől
irtom ki a gazt, és egész Európának példát fogok statuálni, hogyan kell bánni a lázadókkal,
és hogyan kell a rendet, nyugalmat és békességet egy évszázadra biztosítani” – kérkedett
Haynau. 1849 sötét őszén valóban egymást
követték a kivégzések. Október 6-án lőtték
agyon Pesten, az Újépületben gróf Batthyány
Lajost, az első magyar kormány miniszterelnökét, ekkor végezték ki Aradon a tizenkét hős
tábornokot és egy ezredest. Álljon itt Aulich
Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid,
Kiss Ernő, Knezich Károly, Láhner György,
Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő,
Schweidel József, török ignác, Vécsey Károly neve emlékeztetőül és bizonyságul: magyar, német, osztrák, horvát, szerb együtt harcolt és együtt halt a szabadságért!
A kivégzéseket elrettentő ítéletek, súlyos
vasban, nyirkos várbörtönben, sáncmunkán eltöltött fogság, vagyonelkobzás, kényszerbesorozások tízezrei követték. Az önkényuralom elvakult bosszúszomjában messze túlment azon
a határon, amelyen belül valamilyen megbékélés létrejöhetett volna. Ha a szabadságharc hősöket, akkor a megtorlás mártírokat teremtett,
akiket a nemzet sohasem felejthet el.
Az országot 1849 után feldarabolták: ismét
különválasztották Erdélyt, Szerb Vajdaság és
Temesi Bánság néven új koronatartományt
alkottak; az ország törzsterületét öt kerületre
osztották, amelyeket előbb katonák, utóbb kerületi főispánok, alattuk „megyefőnökök” igazgattak. A megszállt és beolvasztott ország élére a császár nagybátyját, Albrecht főherceget

állították. A valóságos főhatalom Bécsben székelt, Alexander Bach belügyminiszter irányította. Az általa verbuvált tisztviselők, a „Bachhuszárok” hada árasztotta el az országot.
A levert magyarországot tehát katonai megszállással és a Habsburg Birodalomba való
teljes – politikai, közigazgatási és gazdasági –
beolvasztással „pacifikálták”. Mindezt büntetésnek szánták, hiszen – úgymond – magyarország a „lázadással” eljátszotta alkotmányos
jogait. Ez a bánásmód nem volt kirívóan kivételes: hasonlót kaptak a birodalom összes
népei. A kor keserű szellemisége, hogy a di
nasztiahű nemzetiségek azt kapták jutalmul,
amit a magyarok büntetésül: a nyers önkényt
és jogtalanságot. Az abszolutizmus ugyanis
1848 vívmányai közül csak a jobbágyfelszabadítást ismerte el, és a polgári jogegyenlőséget,
az alkotmányosság és a szabadság minden más
eredményét, intézményét eltörölte. Az 1849.
évi olmützi alkotmányban megígért nemzeti
autonómiát papíron pihentette. Sőt, hamarosan magát az alkotmányt is sutba dobták, és
1851 utolsó napján proklamálták a korlátlan
császári abszolutizmust.
A fiatal Ferenc József, a nagyravágyó Zsófia
főhercegnő fia, Metternich és Schwarzenberg
herceg tanítványa a népidegenség és a nemzetfelettiség autokratikus légkörében nevelkedett,
s az Isten kegyelméből való uralkodást tekintette hivatásának. Uralkodónak középszerű,
határozatlan és rideg volt, inkább fantáziátlan
bürokrata, annak viszont szorgalmas és kötelességtudó. Nagyszámú és erősnek látszó hadseregére, jól fegyelmezett hivatalnokseregre,
a jócskán felduzzasztott zsandárságra, a rendőrségre, a kémek és besúgók hadára támaszkodva igyekezett konszolidálni az abszolutisztikusan kormányzott, szigorúan központosított, a nemzetiségi tarkaságot német jellegűre
uniformizáló összbirodalmat. Ezt erősítette

391

mAGYARoRSZÁG HADtöRtÉNEtE A xViii–xix. SZÁZADBAN

a katolikus egyház előjogait megerősítő 1855.
évi konkordátum is. A magyarság óriási többsége gyűlölte az önkényuralmat, szemben állt
a Bach-rendszerrel. Az udvarhű arisztokraták
körülzsongták ugyan az önkényuralkodó trónját is, de a politikában számító főurak ókonzervatív csoportja elégedetlenkedett a bürokráciára épített centralizációval, az „ősi alkotmány”
és saját személyük mellőzésével. A nagyszámú
nemesség soraiban, főként az elszegényedettek
között akadtak, akik hivatalt vállaltak és kiszolgálták az abszolutizmust. még nagyobb számban voltak köztük bátor hazafiak, akik újabb
felkelést készítettek elő. A vereséget követő
években Pesten, a Dunántúlon, a mátra vidékén, valamint főként Erdélyben titkos szervezkedések indultak. A konspirátorok, számítva
Kossuthra és az emigrációra, váratlan nemzeti
felkelés kirobbantására készülődtek. Ezeket

a titkos szervezkedéseket azonban mind leleplezték, vezetőiket kivégezték, és még az ártatlan ünnepségeket, bálokat is betiltották.
A jómódú birtokosok és a kisnemesek zöme
azonban a passzív ellenállást választotta. Viszszavonultak a birtokra, nem vállaltak hivatalt,
nem fizettek adót, kijátszották, ha tehették, a
hatóságot, a fináncot. „Megvetni az önkényuralmat, nem tudni szolgáiról semmit, mintha
itt sem élnének – ez volt a közjelszó. Ne érezze magát az osztrák otthon sehol… Legyen s
maradjon idegen e földön… A társaságok ne
fogadják be… Legyenek olyanok, mint a pestises, akit mindenki kerül, mindenki fél.”

* Idézet: Hanák Péter (szerk.) Egy ezredév
(Gondolat, Budapest, 1986) című könyvből

Magyarország leigázása.
Kovács Mihály (1818–
1892): (1861) festménye.
Az allegorikus kép központi
nőalakja Hungária, aki két
gyermekével, a tudománnyal
és a művészettel menekül
a fegyveresek és a fúriák
(a környező országok
lakói és a hazai nemzetiségek képviselői) elől

390

A HAZÁÉRt miNDHAlÁliG – 1100 ÉVE

Az abszolutizmus és a dualizmus kora
– Az önkényuralom*

A

magyar szabadságharc leverését katonai megszállás és véres megtorlás követte. A császár és kormánya ítéletét Haynau
táborszernagy hajtotta végre. „A lázadó vezéreket fel fogom köttetni”, a magyarokhoz átállt
tiszteket „agyon fogom lövetni”, „gyökerestől
irtom ki a gazt, és egész Európának példát fogok statuálni, hogyan kell bánni a lázadókkal,
és hogyan kell a rendet, nyugalmat és békességet egy évszázadra biztosítani” – kérkedett
Haynau. 1849 sötét őszén valóban egymást
követték a kivégzések. Október 6-án lőtték
agyon Pesten, az Újépületben gróf Batthyány
Lajost, az első magyar kormány miniszterelnökét, ekkor végezték ki Aradon a tizenkét hős
tábornokot és egy ezredest. Álljon itt Aulich
Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid,
Kiss Ernő, Knezich Károly, Láhner György,
Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő,
Schweidel József, török ignác, Vécsey Károly neve emlékeztetőül és bizonyságul: magyar, német, osztrák, horvát, szerb együtt harcolt és együtt halt a szabadságért!
A kivégzéseket elrettentő ítéletek, súlyos
vasban, nyirkos várbörtönben, sáncmunkán eltöltött fogság, vagyonelkobzás, kényszerbesorozások tízezrei követték. Az önkényuralom elvakult bosszúszomjában messze túlment azon
a határon, amelyen belül valamilyen megbékélés létrejöhetett volna. Ha a szabadságharc hősöket, akkor a megtorlás mártírokat teremtett,
akiket a nemzet sohasem felejthet el.
Az országot 1849 után feldarabolták: ismét
különválasztották Erdélyt, Szerb Vajdaság és
Temesi Bánság néven új koronatartományt
alkottak; az ország törzsterületét öt kerületre
osztották, amelyeket előbb katonák, utóbb kerületi főispánok, alattuk „megyefőnökök” igazgattak. A megszállt és beolvasztott ország élére a császár nagybátyját, Albrecht főherceget

állították. A valóságos főhatalom Bécsben székelt, Alexander Bach belügyminiszter irányította. Az általa verbuvált tisztviselők, a „Bachhuszárok” hada árasztotta el az országot.
A levert magyarországot tehát katonai megszállással és a Habsburg Birodalomba való
teljes – politikai, közigazgatási és gazdasági –
beolvasztással „pacifikálták”. Mindezt büntetésnek szánták, hiszen – úgymond – magyarország a „lázadással” eljátszotta alkotmányos
jogait. Ez a bánásmód nem volt kirívóan kivételes: hasonlót kaptak a birodalom összes
népei. A kor keserű szellemisége, hogy a di
nasztiahű nemzetiségek azt kapták jutalmul,
amit a magyarok büntetésül: a nyers önkényt
és jogtalanságot. Az abszolutizmus ugyanis
1848 vívmányai közül csak a jobbágyfelszabadítást ismerte el, és a polgári jogegyenlőséget,
az alkotmányosság és a szabadság minden más
eredményét, intézményét eltörölte. Az 1849.
évi olmützi alkotmányban megígért nemzeti
autonómiát papíron pihentette. Sőt, hamarosan magát az alkotmányt is sutba dobták, és
1851 utolsó napján proklamálták a korlátlan
császári abszolutizmust.
A fiatal Ferenc József, a nagyravágyó Zsófia
főhercegnő fia, Metternich és Schwarzenberg
herceg tanítványa a népidegenség és a nemzetfelettiség autokratikus légkörében nevelkedett,
s az Isten kegyelméből való uralkodást tekintette hivatásának. Uralkodónak középszerű,
határozatlan és rideg volt, inkább fantáziátlan
bürokrata, annak viszont szorgalmas és kötelességtudó. Nagyszámú és erősnek látszó hadseregére, jól fegyelmezett hivatalnokseregre,
a jócskán felduzzasztott zsandárságra, a rendőrségre, a kémek és besúgók hadára támaszkodva igyekezett konszolidálni az abszolutisztikusan kormányzott, szigorúan központosított, a nemzetiségi tarkaságot német jellegűre
uniformizáló összbirodalmat. Ezt erősítette

391

mAGYARoRSZÁG HADtöRtÉNEtE A xViii–xix. SZÁZADBAN

a katolikus egyház előjogait megerősítő 1855.
évi konkordátum is. A magyarság óriási többsége gyűlölte az önkényuralmat, szemben állt
a Bach-rendszerrel. Az udvarhű arisztokraták
körülzsongták ugyan az önkényuralkodó trónját is, de a politikában számító főurak ókonzervatív csoportja elégedetlenkedett a bürokráciára épített centralizációval, az „ősi alkotmány”
és saját személyük mellőzésével. A nagyszámú
nemesség soraiban, főként az elszegényedettek
között akadtak, akik hivatalt vállaltak és kiszolgálták az abszolutizmust. még nagyobb számban voltak köztük bátor hazafiak, akik újabb
felkelést készítettek elő. A vereséget követő
években Pesten, a Dunántúlon, a mátra vidékén, valamint főként Erdélyben titkos szervezkedések indultak. A konspirátorok, számítva
Kossuthra és az emigrációra, váratlan nemzeti
felkelés kirobbantására készülődtek. Ezeket

a titkos szervezkedéseket azonban mind leleplezték, vezetőiket kivégezték, és még az ártatlan ünnepségeket, bálokat is betiltották.
A jómódú birtokosok és a kisnemesek zöme
azonban a passzív ellenállást választotta. Viszszavonultak a birtokra, nem vállaltak hivatalt,
nem fizettek adót, kijátszották, ha tehették, a
hatóságot, a fináncot. „Megvetni az önkényuralmat, nem tudni szolgáiról semmit, mintha
itt sem élnének – ez volt a közjelszó. Ne érezze magát az osztrák otthon sehol… Legyen s
maradjon idegen e földön… A társaságok ne
fogadják be… Legyenek olyanok, mint a pestises, akit mindenki kerül, mindenki fél.”

* Idézet: Hanák Péter (szerk.) Egy ezredév
(Gondolat, Budapest, 1986) című könyvből

Magyarország leigázása.
Kovács Mihály (1818–
1892): (1861) festménye.
Az allegorikus kép központi
nőalakja Hungária, aki két
gyermekével, a tudománnyal
és a művészettel menekül
a fegyveresek és a fúriák
(a környező országok
lakói és a hazai nemzetiségek képviselői) elől

392

A HAZÁÉRt miNDHAlÁliG – 1100 ÉVE

A neoabszolutizmus korának
hadügye

A

z 1849-es magyarországi hadjáratot
követően a cs. kir. hadsereg első komoly megmérettetésére 1859-ben került sor.
A Piemonti–Szárd Királyság az 1848–1849.
évi vereség ellenére sem mondott le arról, hogy
megteremtse az egységes olasz államot. Az európai politikai körülmények 1859-re értek meg
ahhoz, hogy Franciaország és Piemont kiűzze
Észak-itáliából az osztrákokat. Franciaország
valósággal kiprovokálta a háborút, s az osztrák
kormány április 23-án hadat üzent. Ezzel elveszítette azt a lehetőséget, hogy a Német Szövetség tagjainak segítségére számíthasson: ezek
ugyanis csak abban az esetben voltak kötelesek
segíteni Ausztriát, ha ő a megtámadott fél.
Az osztrák fél összesen 220 000, a franciák
180 000, a piemontiak 60 000 embert állíthattak csatasorba. A cs. kir. hadsereget Gyulay
Ferenc gróf, táborszernagy vezényelte. Noha
lehetősége volt arra, hogy a piemonti hadsereget még a franciák beérkezése előtt megtámadja
és megverje, késlekedett, s ez végzetessé vált.
Miután április végén az első francia csapatok
megérkeztek Piemontba, Gyulay végképp lemondott a támadásról. Az első komoly csatára
június 4-én, Magentánál került sor. A nagyjából azonos erőkkel felvonuló ellenfelek közül a
franciáknak kedvezett a hadiszerencse: a cs. kir.
csapatok kiürítették a várost és visszavonultak.
A döntő csatát június 24-én, Solferinónál vívták. itt már személyesen Ferenc József vezette
a cs. kir. hadsereget, katasztrofális eredménynyel. A hadvezetésben teljes káosz alakult ki, a
rendelkezésre álló 25 ezredből nyolcat be sem
vetettek, a tartalék tüzérség egyetlen lövést sem
adott le.
A franciák huzagolt csövű lövegei valósággal
megtizedelték a cs. kir. csapatokat: a 160 000
emberből 22 000 fő esett el vagy sebesült meg.
iii. Napóleon azonban nem használta ki a si-

kert. Július 11- én Villafrancában fegyverszünetet, majd november 10-én Zürichben békét kötött Ferenc Józseffel, s megelégedett azzal, hogy
Ausztria átadta lombardiát Piemontnak.
A francia–piemonti–osztrák háború folyamán, 1859. július 8-án alakult meg a „Magyar
Sereg Olaszhonban” elnevezésű magyar légió.
A villafrancai fegyverszünetet követően az alakulatot feloszlatták. 1860-ban Türr István és
közel 100 magyar önkéntes vett részt Garibaldi
szicíliai és dél-itáliai hadjáratában. Palermó bevételénél esett el Tüköry Lajos, a volturnói ütközetben sebesült meg súlyosan Dunyov istván.
1860. október 31-én Nápolyban avatták fel az
újabb magyar légió zászlaját. A légió a hadjárat
befejeztével is együtt maradt, s önálló alakulatként az olasz kormány rendeleteit kellett teljesítenie. 1861–1862-ben a dél-olaszországi banditák ellen harcolt, s csak 1867-ben oszlatták
fel. Legnagyobb létszáma 1200 fő körül járt.
Az 1861–1865 között vívott amerikai polgárháborúban is több száz magyar katona harcolt, többnyire az északi hadsereg oldalán.
Közülük öten vitték a tábornokságig. A lincoln-lövészek és a Garibaldi-gárda nevű alakulatokban tucatnyi magyar szolgált. Vakmerő springfieldi lovasrohamával vált híressé
Zágonyi Károly.
1866-ban a Német Szövetség két vezető
hatalma, Ausztria és Poroszország egymással került szembe. otto von Bismarck porosz
miniszterelnök célja nem Ausztria megsemmisítése volt, csupán ki akarta szorítani azt az
egységes Németországból. Elérte, hogy iii.
Napóleon semleges maradjon a konfliktusban,
s szövetségeséül megnyerte olaszországot is,
amely Venetóból akarta kiűzni az osztrákokat.
1866 márciusában a poroszok megkezdték a
mozgósítást, júniusban bevonultak Holsteinbe,
majd június 18-án hadat üzentek Ausztriának.
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Június 22–23-án már Csehország területén
állomásozott a porosz hadsereg nagy része, s
szinte valamennyi ütközetben diadalmaskodtak.
A döntő csatára július 3-án, Königgrätznél
került sor. A két fél közel 500 000 katonát vetett be az összecsapásban. A cs. kir. csapatokat
Benedek Lajos táborszernagy, a poroszokat
Helmuth von Moltke vezette. A hátultöltős
fegyverekkel felszerelt, laza alakzatban támadó
porosz hadsereg sortüzei valósággal lekaszálták az elöltöltős fegyverekkel harcoló, tömör
oszlopokban védekező cs. kir. csapatokat: a
poroszok mintegy 9000, az osztrákok 42 500
katonát veszítettek.
Az olasz fronton jobban alakult a helyzet.
Albrecht főherceg június 28-án döntő vereséget mért az olaszokra Custozzánál, tegethoff
altengernagy pedig június 20-án Lissánál szét-

verte az olasz flottát. Az olaszországi csapatok
egy részét északra irányították át, azonban a
háború folytatása elmaradt. Ausztria és Poroszország július 26-án, Nikolsburgban előzetes, majd augusztus 23-án, Prágában végleges
békeszerződést kötött. Ausztria kivált a Német
Szövetségből, Poroszország annektálta Hannovert, Hessent, Schleswiget és Holsteint. október 3-án Bécsben aláírták az osztrák–olasz
békét, amelynek értelmében Ausztria lemondott Venetóról.
Az 1866. évi porosz–osztrák háború során
július 15-én a porosz hadsereg oldalán is alakult egy magyar légió, Klapka György vezetésével. Az 1560 főnyi alakulat augusztus 3-án,
már a porosz–osztrák fegyverszünet után betört
magyarországra, de rövidesen kénytelen volt
visszatérni porosz területre.

A custozzai csata,
1866
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A Szent Korona
és a koronázási jelvények története az újkorban*

A

István király koronázási
palástja, a neki tulajdonított
(XI–XII. századi) korona és
a jogar. Ezek a koronázási
jelvények képviselik
az Árpád-kort

magyar Szent Koronát és a koronázási
jelvényeket az újkor sem kímélte meg
kisebb-nagyobb viszontagságoktól. Zápolyai
János király, aki Perényi Péterrel, a mohácsi katasztrófa életben maradt alvezérével
egyetemben ekkor a Szent Korona őre volt,
könnyen hozzáférhetett a hagyományosan
Visegrádon őrzött koronához. Annál is inkább, mert ekkor még Perényivel egy párton
volt, aki csak az ő megkoronázása után állt át
Ferdinándhoz, magával víve a Szent Koronát
is. Ferdinándnak székesfejérvári koronázása
után aztán a Szent Koronát valószínűleg viszszavitték Visegrádra, hol az még – úgy látszik – 1529-ben is őriztetett. Ebben a szomorú évben újra szégyenletes esemény történt
Szent Koronánkkal: a Zápolyai-párti Bánffi
János foglyul ejtette a török elől a Szent Koronával menekülő Perényi Péter koronaőrt,
s azt a Szent Koronával egyetemben az akkor Magyarországra tört Szulejmán szultánnak kiszolgáltatta. Szulejmán aztán átadta a
Szent Koronát a nála hódolatra jelentkező
Zápolyainak. Jánosnál is maradt Szent Koronánk egészen ennek haláláig, mikor is özvegye, izabella királyné örökölte, ki 1551-ben a
Fráter György által közvetített békét i. Ferdinánddal megkötve, ennek adta át a Szent Koronát. Ezzel is bizonyította, hogy a maga, fia,
János Zsigmond és minden utódai nevében
a magyar trónról Ferdinánd és utódai javára
lemond. A Szent Koronát Castaldo császári tábornok vette át, aki azt aztán spanyol és
magyar lovasokkal Pozsonyba, az országgyűlésen ott időző Ferdinándhoz vitte. Ferdinánd
birtokában nem maradt Szent Koronánk állandóan az országban. Az ország nagy része
török kézre került és éppen azok a területek,
amelyeken eddig Szent Koronánk őriztetett.
A Habsburg-korban ezért túlnyomólag Pozsony erős várában tartották a Koronát és

a többi jelvényt, de előfordult az is, éspedig
mindjárt I. Ferdinánd alatt, hogy a drága jelvények Bécsbe, sőt Prágába, az akkori Habsburgok kedvelt székhelyére vitettek, aszerint,
amint a király éppen ott tartózkodott, vagy a
török veszély és olykor forrongó alattvalói támadásai elől biztonságosabbnak látta.
A bécsi béke aztán 1606-ban arra kötelezte Mátyást, az eljövendő királyt, hogy a Szent
Koronát békésebb idők beálltával visszahozza Magyarországra és Pozsonyban őriztesse
(1606. 4. tc.), erre kötelezte az 1608. évi
4. törvénycikk is, amely a Szent Koronát
corona regninek, az ország koronájának nevezi.
Rudolf ugyanis a prágai Hradzsinban,
az ő állandó rezidenciáján tartotta magánál a Szent Koronánkat, s nem akarta kiad-
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ni, azonban Mátyás főherceg unszolására végül mégis engednie kellett. Ez viszont csak
Ausztriában akarta őriztetni az ország koronáját, mert méltán tarthatott attól, hogy ha az
az országban van, valamelyik „rebellis” kezére jut, s az esetleg saját magát koronáztatja meg vele. Kisebb-nagyobb huza-vona után
végre mégis az ország akarata győzött: Rudolf
1608. június 12-én igen nagy ünnepélyességgel kiszolgáltatta a Szent Koronát rejtő ládát
Mátyás főhercegnek s a kíséretében lévő nagyszámú s fényes fegyverzetű magyar rendi deputációnak, s a koronázás után ii. mátyás(az
1608. koronázás utáni törvények 16. tc.-e értelmében) a Szent Koronát a koronázási jelvényekkel egyetemben a pozsonyi várba viteti.

AZ ÁRPÁD-HÁZ NÉGYSZÁZ ÉVE

A xVii. század folyamán aztán a Bethlenféle felkelés idején 1618-ban a Szent Koronát
Révay Péter koronaőr kénytelen volt átadni a
felkelőknek, s így az Bethlen kezében előbb
Zólyom várába, majd Kassára, innen Eperjesre, végül Ecsedre, Szabolcs megyébe kerül, amint Bethlen Ferdinánd elől visszavonulni kényszerült. Az 1621. júniusi nikolsburgi
béke értelmében aztán a Szent Korona újból
II. Ferdinánd birtokába jutott.
Bethlent a magyar rendek ugyan megválasztották királlyá, azonban meg nem koronázták,
noha a Szent Korona ekkor még az ő kezén
volt. Ezen 1619–1622 közötti viszontagságos évek alatt a Szent Korona őre, Révay Péter gróf állandóan a Szent Korona mellett tar-
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tózkodott, követte azt mindenhová, míg csak
1622-ben, miután azt II. Ferdinánd megbízottjának átadta, meg nem halt. A Pozsonyba
érkező Szent Koronát a nép a legnagyobb lelkesedéssel fogadta s a hatóságok a legnagyobb
ünnepélyességgel vették át.
1644-ben, I. Rákóczi György erdélyi fejedelem felkelésekor a Szent Korona rövid időre
ismét elhagyta Pozsonyt, s Győrnek a Duna
által védett várában őriztetett.

A magyar koronázási ezüstkereszt
(XIII. század). Erre tették le
a fogadalmat királyaink
a koronázás során
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1683-ban a Szent Koronának ismét menekülnie kellett, bár az 1659. 1. törvénycikk
újból eltiltja, hogy azt nem szabad kivinni az
országból, de a török hadak ekkor Bécs ellen
vonultak a Duna bal partján, hol Pozsony is
fekszik, s innen a Szent Koronát előbb Linzbe, majd Passauba kell menteni. Bécs felmentése s a török diadalmas visszaverése után a
Szent Korona is visszakerül Pozsonyba, hol
aztán 1703-ig marad, mikor ismét Bécsbe
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viszik – valóban azért-e, mert a pozsonyi várat villámcsapás érte, s a vártorony kigyulladt,
vagy mert ii. Rákóczi Ferenc szabadságharca
miatt tanácsosnak látszott? –, innen Pozsonyba kerül vissza, s ott marad aztán a Szent Korona 1712-től egészen 1784-ig, nem számítva
azt a rövid időt, midőn az osztrák örökösödési
háború alatt a határtól távolabb fekvő, erős komáromi várban őriztetett.
Egyik legszomorúbb periódusa Szent Koronánk történetének az a hat év, melyet az
1784. április 13-tól 1790. febr. 17-ig a bécsi
császári udvari kincstárban, ii. József rendeletéből töltött, József többi országa koronái közé
elraktározva. Két igen aulikus főúr volt akkor a
koronaőr (az egyik gróf Balassa Ferenc), akik
valósággal lopva vitték át a szent kincseket.
Annál nagyobb örömujjongás közepette, s valóságos diadalmenetben hozta vissza – mondhatni az egész nemzet – 1790-ben. Nem térhetünk itt ki azokra az ünnepélyekre, amelyekkel
a nemzet a hazatérő Szent Koronát fogadta,
itt csak azt jegyezzük meg, hogy az általános
lelkesedésben részt vett Horvátország nemessége is, mely ekkor még egynek érezte magát
a magyarral, és Zágráb megye követei magyar
nemzeti színekben tartott magyar díszruhában
vettek részt a Szent Koronát fogadó országgyűlésen. A hazatérő Szent Koronát Budára
vitték, ott három napig közszemlére tették ki,
s csak azután helyezték el a királyi várban,
hol ettől kezdve őriztetik mind a mai napig.
„Éljen a magyar szabadság!”, a felszabadulásnak ez a kiáltása hangzott végig az egész
országon a Szent Korona hazatértekor, s a kor
legjobb magyar költői intéztek költeményeket
„dicső koronánkhoz”, az „egekből szállott
szentséges ajándékhoz”, s a történettudományban valóságos irodalma támadt a Szent Korona történetének.
A napóleoni háborúk alatt újból ismételten
menekülnie kellett a Szent Koronának: 1805ben Budáról Mohácsra, majd 1809-ben Egerbe és Gyöngyösre.
Az 1848–1849-i szabadságharc alatt, midőn Kossuthnak és kormányának 1848 decemberében Windischgrätz hadai elől Debrecen-
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be kellett menekülnie, a kormány magával
vitte a Szent Koronát is. Nem kis nehézségek árán, kocsin, a még csak alig elkészült
lánchídon, amelynek úttestét deszkákból hevenyészték össze, vitték a pesti pályaudvarra, innen a koronaőr-gránátosok kísérete mellett különvonaton Szolnokra, majd
Debrecenbe. A világosi katasztrófa után Szemere Bertalan, akkori belügyminiszter orsova
mellett egy lakóitól elhagyott ház földjében három társa segítségével elásta a Szent Koronát
és a jelvényeket rejtő ládát – nehogy az a császáriak kezére kerüljön. De itt nem volt jó helyen a Szent Korona, s ezért másnap újból
kiásták, s az Oláhországba vezető úton két fiatal fűzfa között újból elásták, most már ottan
is hagyták. itten találták meg 1853 tavaszán
a nemzet Szent Koronáját, amelyet külön tok
védett, sértetlenül, de a kardot igen rozsdásan,
s Szent István palástja is sokat szenvedett a fűzes nedves földjében. Innen vitte osztrák hadihajó fel Pest-Budára, hol Albrecht főherceg,
a császár helytartója és Scitovszky János bíboros-hercegprímás fogadták, s a nép oly lelkesedéssel, mint 1790-ben. De itt csak három
napig volt kitéve közszemlére, s aztán vitték tovább Bécsbe, mert Ferenc József személyesen
akart meggyőződni róla, hogy a valódi jelvényeket találták-e meg. maga Scitovszky prímás kísérte vasúton Bécsbe a Szent Koronát,
s a vasúti kocsi ablakából minden állomáson
megmutatta az odasereglett népnek, s áldást
osztott vele. Bécsben aztán a császár az udvari kápolnába vitette, fölötte ünnepélyes Te Deumot tartatott, majd visszaküldte Budára.
magyarország fennállásának ezredéves
örömünnepén, 1896-ban ismét bemutatták
Szent Koronánkat a magyar népnek, amely az
udvari hintóban Budapest utcáin körülhordozott Szent Koronát az illő, el nem múló áhítattal szemlélte.

* Az idézet Bartoniek Emma: A magyar királykoronázások
története (újra kiadta az Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987)
című könyvéből való

István királynak tulajdonított
kard markolata (XII. század).
A kardot napjainkban Prágában,
a Szent Vid székesegyház
kincstárában őrzik
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tózkodott, követte azt mindenhová, míg csak
1622-ben, miután azt II. Ferdinánd megbízottjának átadta, meg nem halt. A Pozsonyba
érkező Szent Koronát a nép a legnagyobb lelkesedéssel fogadta s a hatóságok a legnagyobb
ünnepélyességgel vették át.
1644-ben, I. Rákóczi György erdélyi fejedelem felkelésekor a Szent Korona rövid időre
ismét elhagyta Pozsonyt, s Győrnek a Duna
által védett várában őriztetett.
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Magyarország
az Osztrák–Magyar Monarchiában

A

z 1867-es kiegyezés után létrejött új
államalakulat két egyenrangú tagállam,
az Osztrák Császárság és a magyar Királyság
szövetsége volt. Az előbbihez tartoztak az örökös tartományok és a birodalom mindazon területei, amelyek nem képezték a magyar korona
részét. A Magyar Királyság – 1526 óta először – egyesítette a történelmi magyarország
valamennyi területét. Erdély ismét egyesült
Magyarországgal, majd 1886-ra felszámolták
a katonai határőrvidéket is. 1868-ban létrejött a horvát–magyar kiegyezés is. A birodalom mindkét felének saját törvényhozása volt.
Mindkettő saját felelős kormánnyal, önálló
közigazgatással és igazságszolgáltatással bírt.
A birodalom két felének egységes külpolitikai fellépését a közös ügyek rendszere tette lehetővé. Ezek közé tartozott a külügy, a
hadügy és az ezek fedezetét szolgáló pénzügy.
E minisztériumok vezetőit az uralkodó, I. Ferenc
József nevezte ki. E minisztereket az egyes tagállamok parlamentjei által választott delegációk
ellenőrizték.
A birodalom legfőbb összetartó erejét a német vezényleti nyelvű császári és királyi hadsereg jelentette. Alkalmazása az uralkodó felségjogai közé tartozott. A tagországok parlamentjei csak az újoncok megajánlási joga révén
gyakoroltak rá befolyást. A közös hadsereget
kiegészítette a magyar királyi honvédség és az
osztrák Landwehr. Ezek kezdetben csak gyalogsággal és lovassággal rendelkeztek, tüzérséggel nem.
A politikait kiegészítette a gazdasági kiegyezés is. Ennek értelmében a Monarchia pénzrendszere közös maradt, kifelé és befelé egységes vámterületet alkotott. A magyar fél az osztrák államadósság egy részét is átvállalta. Ennek
arányát nevezték kvótának.
Az új rendszer egyszerre viselte magán az
abszolutizmus és a parlamentarizmus jegyeit.

Csak addig volt működőképes, amíg valamelyik fél nem kérdőjelezte meg létjogosultságát.
Ennek megakadályozását szolgálta az uralkodó rendelkezési joga a hadsereg fölött. A parlamentarizmus és a közös ügyi rendszer viszont
megakadályozta, hogy a birodalom egyik fele a
másik fél jóváhagyása nélkül kezdjen külpolitikai akciókba. Mindez stabilitást adott a Monarchia külpolitikájának, ugyanakkor megakadályozta egy kezdeményező jellegű külpolitika
folytatását. A Monarchia arra törekedett, hogy
az európai nagyhatalmak közti érzékeny egyensúlyt fenntartsa. Ezt a XIX. század második
felében főleg Oroszország veszélyeztette. Ezért
a Monarchia – az Oroszországgal kötött egyezmények ellenére – az orosz nagyhatalmi törekvéseket igyekezett visszaszorítani.
A Monarchia külpolitikáját 1871-ig a poroszellenesség határozta meg, Poroszországnak az 1870–71-es francia háborúban aratott
győzelmével azonban ez az irányzat elveszítette létjogosultságát. 1871-től, Andrássy Gyula
gróf külügyminiszteri kinevezése után, a Monarchia külpolitikája a Balkán felé fordult. Az
orosz, a német és az osztrák–magyar uralkodók 1873-ban létrejött szövetsége (három császár szövetsége) a térség stabilitásának fenntartását szolgálta.
Az 1877–1878. évi török–orosz háborút követően a nagyhatalmak rendezték az európai
török területek sorsát és státusát. Az 1878. június 13–július 13. között tartott berlini konferencia felhatalmazta az Osztrák–Magyar Monarchiát, hogy katonailag megszállja Boszniát és Hercegovinát, illetve, hogy a novibazári
szandzsákban katonaságot állomásoztasson.
Ugyanakkor e területeket jogilag továbbra is
meghagyta a szultán kezén. A bevonulás előtt
azonban július 27-én a helyi mohamedán lakosság képviselőiből Szarajevóban ideiglenes
kormány alakult, s amikor megkezdődött a kö-
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zös hadsereg bevonulása, a helyi lakosság felkelt az új megszálló hatalom ellen.
Az első összecsapásra augusztus 3-án
Maglajnál került sor. Ezt követően szabályos
háború bontakozott ki, amely csak október elején ért véget. Szarajevót véres utcai harcok után
augusztus 19-én foglalták el. A felkelők mintegy 90 000, az Osztrák–Magyar Monarchia
hadserege mintegy 270 000 katonát vetett be.
A Monarchia hadseregének vesztesége az okkupáció során 3300 halott és 6700 sebesült
volt. A novibazári szandzsákot a cs. kir. hadsereg 1879-ben szállta meg. Az okkupáció után
bevezetett katonai közigazgatást 1882-ben
megszüntették, s a tartományt, mint Ausztria és Magyarország kondomíniumát a közös
pénzügyminisztérium, illetve az ez alá rendelt
kormányzó irányította.
Az orosz hatalmi törekvések visszaszorítását
szolgálta a németországgal aláírt szövetségi szerződés (1879). 1881-ben megújították
a három császár szövetségét, majd rövidesen
megszületett a német, olasz, osztrák–magyar
hármas szövetség (1882), amelyhez románia is csatlakozott
(1883). Az orosz–osztrák–magyar viszony 1885-től érezhetően
megromlott, miután a Monarchia
nem támogatta Oroszországot
a balkáni status quo helyreállításában.
A francia–angol (1904), majd
az angol–orosz szövetség (1907)
létrejöttével befejeződött az európai szövetségi rendszerek kialakulása. Anglia, Franciaország és
Oroszország képviselték az egyik,
németország, az Oszmán Birodalom és az Osztrák–Magyar
Monarchia a másik tábor vezető
erőit. Hozzájuk csatlakoztak a
többi, kisebb európai államok.
A Monarchia, illetve a „hármas
szövetség” kiegészítője volt Bulgária, Olaszország és románia.
Az utóbbi kettőnek azonban területi igényei voltak vele szemben.

1908-ban a Monarchia az Oszmán Birodalomban bekövetkezhető politikai fordulattól tartva, október 5–7-én annektálta Bosznia-Hercegovina tartományt, s ezzel egyidejűleg kiürítette és visszaadta törökországnak a
novibazári szandzsákságot. Az annexió után
Szerbia és Oroszország hevesen tiltakozott, de
miután a Monarchiát a konfliktusban közvetítő
németország is pártfogolta, kénytelenek voltak
visszavonulót fújni. Az Oszmán–török Birodalom 1909. február 26-án az isztambuli szerződéssel a török állami javak megváltása fejében ismerte el az annexió tényét.
A készülő nagy háború főpróbáját jelentették az 1912–13. évi balkáni háborúk, amelyek
során törökországot és Bulgáriát súlyos veszteségek érték. A Monarchia és Szerbia között
egyre éleződő viszony következtében folyamatosan nőtt a háborús feszültség. Franz Conrad
von Hötzendorf, a Monarchia haderejének vezérkari főnöke a megelőző csapás szükségességét hirdette, míg a politikusok a status quo
fenntartására törekedtek.

Andrássy Gyula gróf.
Benczúr Gyula
festménye
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József nevezte ki. E minisztereket az egyes tagállamok parlamentjei által választott delegációk
ellenőrizték.
A birodalom legfőbb összetartó erejét a német vezényleti nyelvű császári és királyi hadsereg jelentette. Alkalmazása az uralkodó felségjogai közé tartozott. A tagországok parlamentjei csak az újoncok megajánlási joga révén
gyakoroltak rá befolyást. A közös hadsereget
kiegészítette a magyar királyi honvédség és az
osztrák Landwehr. Ezek kezdetben csak gyalogsággal és lovassággal rendelkeztek, tüzérséggel nem.
A politikait kiegészítette a gazdasági kiegyezés is. Ennek értelmében a Monarchia pénzrendszere közös maradt, kifelé és befelé egységes vámterületet alkotott. A magyar fél az osztrák államadósság egy részét is átvállalta. Ennek
arányát nevezték kvótának.
Az új rendszer egyszerre viselte magán az
abszolutizmus és a parlamentarizmus jegyeit.

Csak addig volt működőképes, amíg valamelyik fél nem kérdőjelezte meg létjogosultságát.
Ennek megakadályozását szolgálta az uralkodó rendelkezési joga a hadsereg fölött. A parlamentarizmus és a közös ügyi rendszer viszont
megakadályozta, hogy a birodalom egyik fele a
másik fél jóváhagyása nélkül kezdjen külpolitikai akciókba. Mindez stabilitást adott a Monarchia külpolitikájának, ugyanakkor megakadályozta egy kezdeményező jellegű külpolitika
folytatását. A Monarchia arra törekedett, hogy
az európai nagyhatalmak közti érzékeny egyensúlyt fenntartsa. Ezt a XIX. század második
felében főleg Oroszország veszélyeztette. Ezért
a Monarchia – az Oroszországgal kötött egyezmények ellenére – az orosz nagyhatalmi törekvéseket igyekezett visszaszorítani.
A Monarchia külpolitikáját 1871-ig a poroszellenesség határozta meg, Poroszországnak az 1870–71-es francia háborúban aratott
győzelmével azonban ez az irányzat elveszítette létjogosultságát. 1871-től, Andrássy Gyula
gróf külügyminiszteri kinevezése után, a Monarchia külpolitikája a Balkán felé fordult. Az
orosz, a német és az osztrák–magyar uralkodók 1873-ban létrejött szövetsége (három császár szövetsége) a térség stabilitásának fenntartását szolgálta.
Az 1877–1878. évi török–orosz háborút követően a nagyhatalmak rendezték az európai
török területek sorsát és státusát. Az 1878. június 13–július 13. között tartott berlini konferencia felhatalmazta az Osztrák–Magyar Monarchiát, hogy katonailag megszállja Boszniát és Hercegovinát, illetve, hogy a novibazári
szandzsákban katonaságot állomásoztasson.
Ugyanakkor e területeket jogilag továbbra is
meghagyta a szultán kezén. A bevonulás előtt
azonban július 27-én a helyi mohamedán lakosság képviselőiből Szarajevóban ideiglenes
kormány alakult, s amikor megkezdődött a kö-
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zös hadsereg bevonulása, a helyi lakosság felkelt az új megszálló hatalom ellen.
Az első összecsapásra augusztus 3-án
Maglajnál került sor. Ezt követően szabályos
háború bontakozott ki, amely csak október elején ért véget. Szarajevót véres utcai harcok után
augusztus 19-én foglalták el. A felkelők mintegy 90 000, az Osztrák–Magyar Monarchia
hadserege mintegy 270 000 katonát vetett be.
A Monarchia hadseregének vesztesége az okkupáció során 3300 halott és 6700 sebesült
volt. A novibazári szandzsákot a cs. kir. hadsereg 1879-ben szállta meg. Az okkupáció után
bevezetett katonai közigazgatást 1882-ben
megszüntették, s a tartományt, mint Ausztria és Magyarország kondomíniumát a közös
pénzügyminisztérium, illetve az ez alá rendelt
kormányzó irányította.
Az orosz hatalmi törekvések visszaszorítását
szolgálta a németországgal aláírt szövetségi szerződés (1879). 1881-ben megújították
a három császár szövetségét, majd rövidesen
megszületett a német, olasz, osztrák–magyar
hármas szövetség (1882), amelyhez románia is csatlakozott
(1883). Az orosz–osztrák–magyar viszony 1885-től érezhetően
megromlott, miután a Monarchia
nem támogatta Oroszországot
a balkáni status quo helyreállításában.
A francia–angol (1904), majd
az angol–orosz szövetség (1907)
létrejöttével befejeződött az európai szövetségi rendszerek kialakulása. Anglia, Franciaország és
Oroszország képviselték az egyik,
németország, az Oszmán Birodalom és az Osztrák–Magyar
Monarchia a másik tábor vezető
erőit. Hozzájuk csatlakoztak a
többi, kisebb európai államok.
A Monarchia, illetve a „hármas
szövetség” kiegészítője volt Bulgária, Olaszország és románia.
Az utóbbi kettőnek azonban területi igényei voltak vele szemben.

1908-ban a Monarchia az Oszmán Birodalomban bekövetkezhető politikai fordulattól tartva, október 5–7-én annektálta Bosznia-Hercegovina tartományt, s ezzel egyidejűleg kiürítette és visszaadta törökországnak a
novibazári szandzsákságot. Az annexió után
Szerbia és Oroszország hevesen tiltakozott, de
miután a Monarchiát a konfliktusban közvetítő
németország is pártfogolta, kénytelenek voltak
visszavonulót fújni. Az Oszmán–török Birodalom 1909. február 26-án az isztambuli szerződéssel a török állami javak megváltása fejében ismerte el az annexió tényét.
A készülő nagy háború főpróbáját jelentették az 1912–13. évi balkáni háborúk, amelyek
során törökországot és Bulgáriát súlyos veszteségek érték. A Monarchia és Szerbia között
egyre éleződő viszony következtében folyamatosan nőtt a háborús feszültség. Franz Conrad
von Hötzendorf, a Monarchia haderejének vezérkari főnöke a megelőző csapás szükségességét hirdette, míg a politikusok a status quo
fenntartására törekedtek.

Andrássy Gyula gróf.
Benczúr Gyula
festménye

agyarország
a XX. század
VIlágHáborújában

Jakobi Anna Mária:
Psalmus Hungaricus

agyarország
a XX. század
VIlágHáborújában

Jakobi Anna Mária:
Psalmus Hungaricus

A hazáért mindhalálig – 1100 éve

A

A krétai nemzetközi békefenntartó
erők vezérkara, középen sapka
nélkül Pintér Gyula

kortársak által csak „Nagy Háború”nak nevezett – később I. világháborúként definiált – háború előtt a már egymás ellen fegyverkező országok katonái igyekeztek
mindent megtenni a béke megőrzéséért.
1896-ban görög–török konfliktus alakult
ki Krétán. 1897. február 4-én Canea városá‑
ban felkelés robbant ki a török hatalom ellen.
Az osztrák–magyar konzulátus védelmére a
Caneába irányított két hadihajóról partra tettek 30 matrózt. A szakaszt Pintér Gyula magyar állampolgárságú krétai osztrák–magyar
konzul kordonszolgálatra rendelte. Canea török és görög negyedének elválasztásával megkezdte a modern kor első békefenntartó misszió‑
ját. Február 12-én Kréta török kormányzója felkérte a hat európai hatalmat (Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Oroszország, Olaszország és az Osztrák–Magyar
Monarchia) a béketeremtésre. A nemzetközi békefenntartás – bizonyos értelemben – így
magyar találmány. Március 1-jén hathatalmi
közigazgatást vezettek be a szigeten, amelynek
vezetésével Pintér Gyulát bízták meg.
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Az olasz katonai főparancsnokság és az osztrák–magyar polgári főkormányzóság Caneába
települt. A hat szektorra osztott szigetre 2400
fős szárazföldi erőt vezényeltek. A Monarchia
hadvezetése a 87. gyalogezred trieszti II. zászlóalját küldte Krétára, amely Guzek Leó ezredes vezetésével, március 29-én érkezett meg.
Martinák Ferenc sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt felállítottak egy nemzetközi gyorsreagálású osztagot, ezzel újabb magyar találmánnyal gazdagodott a hadtudomány. A május 20-i török–görög fegyverszünet nyomán kivonták a görög csapatokat Krétáról, a kiürített területet a békefenntartók szállták meg.
A fegyverek begyűjtését Guzek egysége végezte. 1898. április 12-én a békemisszió befejeződött.
A Nagy Háborút megelőző második nemzetközi békemisszió 1900 és 1914 között Kínában, a harmadik 1903-tól 1909-ig Koszovóban, Montenegróban és Macedóniában, a negyedik 1913-tól 1914-ig Szkutari (Skhodra)
város térségében zajlott. Mindegyikben részt
vettek magyar katonák is.
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A Nagy Háború

S

zarajevóban 1914. június 28-án lelőtték
Ferenc Ferdinánd főherceg osztrák–magyar trónörököst és feleségét. Az osztrák–magyar vezetés, nagyhatalmi érinthetetlenségét bizonyítandó, ki akarta terjeszteni befolyását a
Balkánon, s megtorlásul háborúval akart válaszolni. Ezzel egyedül a magyar miniszterelnök, gróf Tisza István szegült szembe. 1914.
július 1-jén memorandumot juttatott el az uralkodóhoz, I. Ferenc Józsefhez. Végzetes hibának minősítette, ha az Osztrák–Magyar Monarchia a merényletet használná fel indoklásul
Szerbia felelősségre vonására. A július 7-i közös minisztertanács ülésén nem tartotta megengedhetőnek a diplomáciailag előkészítetlen katonai akciót, illetve hogy Németország döntsön
az osztrák–magyar és szerb háború kérdéséről,
és háború esetén sem fogadta el szerb területek
annektálását. Érveit kifejtve, július 8-án újabb

memorandumot juttatott el I. Ferenc Józsefhez,
s leszögezte: ha a háború mégis elkerülhetetlen,
világossá kell tenni, hogy a Monarchia nem kívánja Szerbiát megsemmisíteni.
A közös minisztertanács július 19-i ülésén
véglegesítették a Szerbiának küldendő jegyzék
szövegét. A vitában Tisza követelte, hogy a testület egyhangúlag mondja ki: a Szerbia elleni
fegyveres fellépés nem jár hódító szándékkal.
Javaslatát elfogadták.
Az Osztrák–Magyar Monarchia 1914. július 28-án hadat üzent Szerbiának. A szövetségi rendszerek mechanizmusa megakadályozta az osztrák–magyar és szerb konfliktus lokalizálását.
A császári és királyi 68. szolnoki gyalogezred 1912 óta Belgráddal szemben, Zimonyban
állomásozott. 1914. július 29-én hajnalban a
szerbek felrobbantották az országhatárt képező

I. Ferenc József osztrák császár,
1867-től magyar király időskori portréja

Ferenc Ferdinánd trónörökös családja körében
(Lux Gyula gyűjteményéből)

A hazáért mindhalálig – 1100 éve

Válogatás a Nagy
Háborúban különösen
népszerű, jellemzően
a sapka oldalán
viselt, a különböző
fegyvernemek és
csapatok számára készült
alakulatjelvényekből

Kovács Pál gyalogos, a
világháború első hősi halottja

Száva folyón átívelő vasúti hidat. A kirobbant
tűzharcban életét vesztette Kovács Pál gyalogos és még két katona. A többi állam ezen a
napon még nem állt hadiállapotban.
Kovács Pál Abádszalókon született 1892-ben,
s 1913-ban vonult be sorkatonai szolgálatra.
A halotti anyakönyvek adatainak feldolgozásakor neve fölé írták: „A világháború legelső hősi
halottja”. Abádszalók helytörténészei így idézik fel a történteket: „...hajnali fél egykor [...]
felrobbant a két országot összekötő híd [...] szerb
lövészek heves puskatűz alá vették a Száva bal
partját [...] fogytán volt a muníció. Az őrs parancsnoka Kovács Pál és Bíró Gábor közlegényeket [...] küldte, hogy hozzanak [...] töltényt
[...]. A két katona golyózáporban futva hozta
el a nehéz láda töltényt. Bíró Gábor beugrott az
árokba, hogy majd beemeli, a másik katona pedig abban a pillanatban végigzuhant a láda mellett. Kovács Pál közlegényt [...] a homloka közepén érte és azonnal megölte a golyó. [...] Kétségtelen tehát, hogy az első világháborús halott
Kovács Pál volt, mert [...] a szerbeknél nem
volt más halott azon a reggelen.”
Az Osztrák–Magyar Monarchia hadszervezetébe a háború kitöréskor két haderőnem hat
hadereje tartozott. A szárazföldi haderő ötféle
fegyveres erőt állított ki, a hatodik a haditengerészet volt. A német vezényleti nyelvű császári
és királyi (cs. és kir., kaiserliche und königliche
– k. u. k.) közös Hadsereg (Heer) mellett létezett a magyar (és horvát) vezényleti nyelvű
magyar királyi (m. kir., königliches ungarische,
k. u.) Honvédség, a német vezényleti nyelvű
császári-királyi (kaiserliche-königliche, k. k.)
Landwehr, továbbá a csak háborúban felállítandó m. kir. Népfelkelés és k. k. Landsturm.
Az 1914–1918 közötti Nagy Háborúban a m.
kir. Honvédséget 15 gyalog- és 2 lovashadosztály alkotta.
A honvéd huszárság (könnyűlovasság)
1914-ben, a határcsaták keretében, a keleti
hadszíntéren még hajtott végre klasszikus lovasrohamokat: 1914. augusztus 15. Stojanow,
16. Vladimir-Volinsky, 17. Gorodok, 18.
Satanow, 21. Jaroszlawicze, 23. Bucsacz, 24.
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Kamionka–Strumilowa. Az óriási veszteségek nyomán a lovasságot lóról szállították, az
1914. december 8–11. közötti limanowai csatában a huszárok már gyalogos kézitusában állították meg az oroszokat.
A Nagy Háborúban a kortársak szóhasználatában – az adott arcvonalon bevetett alakulatok összetétele alapján – két úgynevezett „magyar hadszíntér” alakult ki. Az egyik a galí‑
ciai Przemyśl–Gorlice térsége volt, a másik az
olasz hadszíntéren a Doberdo-karszt.
Az osztrák–magyar erődrendszer elemei közül egyedül a San folyó menti Przemyśl élt át
(rögtön két) ostromot. Az első 1914. szeptember 17-től október 12-ig tartott, a második november 4-től 1915. március 22-ig. A gyűrű ekkor 130 767 (60%-ban magyar) katona körül
zárult be. Az ún. galíciai tavaszi hadjárat bevezető hadműveletben, az 1915. május 2–5-i
gorlicei áttörésben sok magyar katona vett részt.
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Doberdo – Az isonzói csaták

A Doberdo-karsztot többségében magyar
csapatok védték, s nem messze onnan,
ugyancsak magyar alakulatok részvételével zajlott le az 1917. október 24-i caporettói
áttörés. Olaszország hadba lépése nyomán
1915 májusának végén kialakult új hadszíntér széles félkörívben Tiroltól Triesztig húzódott. A Júliai-Alpok és az Adria közötti,
mintegy 64 km hosszú frontszakaszon két és
fél évig dúltak a harcok. Az olaszok összesen tizenegy nagyobb csatában próbálták a
tolmeini és görzi (goriziai) hídfő, valamint
a Doberdó-fennsík, távolabbi célként Trieszt elfoglalását elérni, amelyek isonzói csaták néven váltak ismertté. A hatalmas véráldozatokkal járó tömegrohamokkal azonban
csupán alig néhány kilométert jutottak előre. Az Alpokban jobbára állóháború folyt.
Az 1915. június 23-ától 1916. március 18áig tartó első öt isonzói csata eredménytelen olasz támadások sorozataként foglalható
össze. A cs. és kir. Hadsereg-főparancsnokság viszonylag kevés erőt vonultatott fel, s
úgy döntött, nem a határok mentén, hanem

a természetes terepakadályok mögött védekezik. Az olasz támadás a hadüzenet után
egy hónapig váratott magára, nem utolsósorban azért, mert az osztrák–magyar hadiflotta 1915. május 23–24-én támadást intézett
az olasz kikötők, közlekedési csomópon‑
tok ellen, jelentősen lassítva az olasz felvonulást, illetve a hajóágyúk lőtávolságáig magukat a felvonuló csapatokat is megtizedelte.
1915 decemberétől mindkét fél a védőállásait erősítette. Kialakult a klasszikus állóháború, amelyben a kézigránátok, a lángszórók és a hangtalanul működő osztrák–magyar Róka–Halász légaknavetők egyre nagyobb szerephez jutottak: az ellenséges lövészárkok sokszor csak 20–30 méterre voltak egymástól. A sziklás terepen mindkét
fél fedett árkokat, drótakadályokat épített, a
repeszek ellen a tüzelőállásokat homokzsá‑
kokkal rakták körül. A Karszt-fennsík víznyelőit, dolináit kiszélesítették, kimélyítették.
A tartalékok részére természetes barlangokat rendeztek be, s feszített ütemben folytatták a sziklába vájt kavernák építését is.

Megfigyelőállás a doberdói
fronton (Lux Gyula
gyűjteményéből)
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Az 1916 végén
alapított Károly
Csapatkeresztet
rendfokozatra való
tekintet nélkül
valamennyi,
frontszolgálatot
teljesített osztrák–
magyar katona
megkaphatta, így
a háború egyik
emblematikus
kitüntetésévé vált

Az ellenség állásai alá aknákat
fúrtak, amit aztán felrobbantottak. Az ivóvíz biztosítására a
vízszegény Karszton vezetékrendszert építettek ki, ám az
első vonalba csak emberi erővel és sokszor éjjel tudták a vizet, illetve az élelmet eljuttatni.
Az 1916. augusztus 4-vel kezdődő és 1917. szeptember 13-ig
tartó középső hat isonzói csata lassan teret nyerő olasz támadássorozatként írható le. Az olaszok a
Bainsizza-fennsíkon hadműveleti szintű támadást hajtottak végre.
A tizenkettedik isonzói csata az egyik
legeredményesebb osztrák–magyar támadás volt a Nagy Háborúban. Eredményeképp a Központi Hatalmak visszavették a
kezdeményezést. A caporettói áttörés a hadtörténelemben a hegyi terepen végrehajtott
áttörés iskolapéldájává vált. A hadművelet sikerének feltétele az volt, hogy a táma-
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dó Boroević-hadseregcsoport és
a német 14. hadsereg birtokba vegye az Isonzo nyugati partján húzódó, több mint 1700 méter magas
Kolovrat-hegygerincet.
A támadás 1917. október 24-én
hajnalban két és fél órás gázlövéssel, majd tüzérségi előkészítéssel
kezdődött, a gyalogság azt követően lendült támadásba. Az Isonzo
völgyében három óra alatt áttörték az olasz állásokat, az arcvonalat 32 km szélességben szakították át, és
estére elfoglalták Caporettót. Október 25-én
– az olasz ellenlökések elhárítása után – sikerült elfoglalni a Kolovratot, az olasz arcvonal összeomlott.
A caporettói áttörés nyomán az Asiagótól
a Monte Grappa hegytömbön át az Adriáig
húzódó arcvonal 240 kilométerrel megrövidült. Az osztrák–magyar és német alakulatok kijutottak a hadműveleti mélységbe, s elérték a Piave folyót az észak-olasz síkságon,
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de a várakozáson felüli eredményt gyorsan
mozgó alakulatok, valamint elegendő vízi
átkelő eszköz hiányában, illetve a rombolt
vasútvonalak miatt nem tudták kellően kihasználni. A hadtápvonatok, a tartalékok, a
nehéztüzérség és a magasabb parancsnokságok lemaradtak. Olasz kérésre hat francia
és öt brit hadosztályt irányítottak át a nyugati hadszíntérről a Piavéhez, amelyekre támaszkodva a folyó mögött megszilárdult az
olasz védelem.

magyar csapatok nagyobb teljesítményt
nyújtottak, mint a kitűnően felszerelt német
hadosztályok, hiszen kisebb létszámmal, kevesebb löveggel, szerényebb felszereléssel
és ellátmánnyal is képesek voltak ugyanolyan harci teljesítményre. A Magyarország
területéről kiegészített alakulatok helytállása bajtársaik számára is példamutató volt.
Szinte mindig a legveszélyesebb frontszakaszokon harcoltak, mivel a soknemzetiségű birodalom legmegbízhatóbb, legharc-

A „caporettói csoda” a magas hegyekben
folytatott hadműveleti művészetet a mozgóháború elemeivel gazdagította. A siker egyik
összetevője az új harceljárások alkalmazása
volt: előretörés a völgyekben, az uralgó magaslatok elszigetelése, s nem azok ostroma.
A tüzérség terepszakaszról terepszakaszra
előrehelyezett tüzével támogatta a gyalogságot, amely a tűzfüggöny fedezete alatt számolta fel egymás után a mélységben lépcsőzött támpontokat. Az új elemként megjelenő
rohamzászlóaljak átjárót nyitottak a gyalogságnak, majd megállás nélkül behatolva
a védelem mélységébe, leküzdötték annak
tüzérségét és vezetési pontjait. Az osztrák–

edzettebb katonáinak számítottak a németajkú és a bosnyák katonák mellett. (E könyv
megálmodója ma is maga előtt látja saját
pici, 160 cm magas, 55 kilós alföldi paraszt
nagyapját, amint az évek alatt Isonzónál hősiességével a tizedes rangig vitte – bámulatos hőstetteket hajtott végre a kis öreg, aki
éveket töltött a számára idegen, magas hegyek közé beásva a lövészárkokba.)
Az arcvonalak 1918. november elejei felbomlása az Osztrák–Magyar Monarchia csapatainak jelentős részénél teljes összeomlássá vált. A zárt rendben hazainduló honvéd alakulatok legtöbbször elértek a határig,
ám ott az új hatalom feloszlatta azokat.

Honvéd huszárság
(Lux Gyula
gyűjteményéből)
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Intermezzo

A

►►
Az őszirózsás forradalom
toborzó plakátja. Tervezte
Vértes Marcell
(1895–1961), 1918.

hazatérő honvédeket elvileg egy új magyar állam, gyakorlatilag egyre kaotikusabb állapot fogadta. A gróf Károlyi Mihály
miniszterelnöki kinevezésével 1918. október
31-ével kezdődő kevesebb, mint egyéves átmeneti időszak a történelmi Magyarország és intézményrendszere széthullásával, első fele ezzel
párhuzamosan egy hamvába holt demokratizálási kísérlettel írható le.
Noha a Magyar Köztársaság tényleges vezetője, Károlyi gróf antant-barát volt, a párizsi békekonferencia sem ismerte el kormányát.
Ez felbátorította a létrejövő Cseh-Szlovákiát, a
Román és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságot, sőt Ausztriát területi aspirációik elérésére.
Végül a hatalom kicsúszott Károlyi kezéből.
Az 1919. március 21-i kommunista hatalomátvétel után létrejött a Magyar Tanácsköztársaság. A minisztériumok szerepét népbiztosságok töltötték be. A kommün tényleges vezetőjének Kun Béla külügyi népbiztos számított.
Kun március 30-án értesítette a párizsi békekonferenciát, miszerint a Magyar Tanácsköztársaság nem áll a területi integráció alapján.
A cseh-szlovák és román haderő azonban ennek ellenére 1919 áprilisában támadást indított
Magyarország ellen. Az antant az orosz bolsevista rendszer nyugati kiterjesztésének tekintette a magyar kommünt, s július 14-én határozatot hozott leverésére.
A március 30-ától szerveződő magyar Vörös Hadsereg május végére érte el legnagyobb
harcértékét. Mivel kezdetben úgy látszott, hogy
a kommün vállalja a fegyveres honvédelmet,
a hivatásos tisztek többsége jelentkezett az új
haderőbe. (A későbbiek során a tisztek jelentkezését kötelezővé tették.) Amikor azonban a
Vörös Hadsereg sikeres támadásai után a politika a visszafoglalt területek kiürítése mellett
foglalt állást, a tisztek közül számosan elhagyták a hadsereget, amely a képzett parancsnoki

kar egy részének távozása és a jelentős túlerő
hatására gyorsan össze is roppant.
A kommün nem új értékek teremtésére, hanem a meglévők elkobzására és újraelosztására
alapozott, de stabilizációs kísérletei kudarcba
fulladtak. Sztrájkok, felkelések kezdődtek június-júliusban az új hatalom ellen, amely augusztus 1-jén megbukott.
Az ellenforradalom szervezése még tavasszal
megkezdődött. Az első ellenkormány 1919. má‑
jus 5-én alakult meg Aradon Károlyi Gyula
gróf vezetésével. Az ellenkormány – ahogy akkor és később is magukat nevezték – román követelésre elhagyta Aradot és Szegedre települt
át. A második ellenkormány – ugyancsak Ká‑
rolyi Gyula gróf vezetésével – május 30-án alakult meg a francia hadsereg megszállta Szegeden. Hadügyminisztere, Horthy Miklós altengernagy ott kezdte meg a Nemzeti Hadsereg
szervezését.
A július 12-én megalakított harmadik ellenkormányban szerepet vállalni nem kívánó
Horthy Miklós 15-én függetlenítette magát.
Fővezérsége nem csupán katonai, de politikai
vezető szervvé is vált. A Nemzeti Hadsereg létszáma 1920. február 1-jén 100 ezer fő volt, ebből 34 ezer fő a csendőrtartalék, amely elnevezés részben a különböző egyetemista alakulatokat és a különböző fegyveres csoportokat takarta. A Nemzeti Hadsereg 1922. január 4-én
vette fel a magyar királyi honvédség nevet, így
(is) helyreállítva a jogfolytonosságot, vállalva
az 1868 után létrejött magyar királyi honvédséget, mint jogelődöt.
A rövid átmeneti korszak együtt járt a terrorral. Még a kommün idején különítményeket állítottak fel az ellenforradalmi megmozdulások leverésére. Az elsőt, a Cserny József
vezette „terrorkülönítményt” – amelynek tagjai előszeretettel nevezték magukat Lenin-fiúknak – 1919 márciusának a végén hozták létre.
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1919 őszén a hatalmat
átvevő Horthy Miklóst
éltető plakát, akit
a vörös színű, nagy
hullámokat vető vízen
a kormánykereket
biztosan tartó, izmos
férfikéz testesít meg.
Tervezte
Manno Miltiadesz
(1880–1935)

A legtöbb statáriális kivégzést elkövető Frontmögötti Bizottság szerelvényét a lakosság halálvonatként emlegette.
A vörösterror váltotta ki annak visszacsapásaként a fehérterror kezdeti fázisát. Az első
fegyveres alakulat a Prónay-különítmény volt.
A Fővezérség különítményeit rögtönítélő bírósági jogkörrel is felruházták. A kegyetlenkedések és a csoportos kivégzések miatt több osztag
különösen rossz hírűvé vált. A vörösterror áldozatainak számát Váry Albert koronaügyészhelyettes összeállítása 590 főre teszi, a fehérterror halálos áldozatainak számát egyes kutatók
1500 főre „becsülik”.
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A fehérterror kivizsgálására a békekonferencia 1919 szeptemberében missziót küldött
Magyarországra. Vezetője, Nathan Horowitz
ezredes jelentésében megállapította, hogy bár
több jogtipró gyilkosság és zsidóbántalmazás
is előfordult, a Nemzeti Hadseregnek ezekhez
nem volt köze.
A nemzetközi tiltakozás hatására 1920 tavaszától Horthy maga számolta fel a fehérterrort. Június 12-én feloszlatták a félkatonai fegyveres alakulatokat. Augusztus 19-én a Nemzetgyűlés törvényt fogadott el az alkotmányosság helyreállításáról. A különítmények felszámolását nehezítette, hogy egyik bázisát képezték Horthy hatalmának – bár annak konszolidálását éppen a fehérterrorban játszott szerepük lassította.
1919. november 6-án Horthy a békekonferencia Legfelsőbb Tanácsa megbízottja, a brit
Sir George Russel Clerk jelenlétében nyilatkozatot írt alá, hogy „alárendeli magát az Antant
megbízottjának közreműködésével létrejött kormánynak”, s szavát adta, hogy nem vezet be
katonai diktatúrát.
A november 24-én Huszár Károly vezetésével megalakult, a békekonferencia által elismert kormány 1920. március 15-ig volt hivatalban. Feladata az alkotmányosság helyreállítása, nemzetgyűlési választások tartása, illetve az
államfő kérdésének rendezése volt. 1920. március 1-jén a Nemzetgyűlés ideiglenes államfőként Magyarország kormányzójává választotta
Horthy Miklós altengernagyot, aki már élvezte az Antant bizalmát, s mivel elvileg elismerte
IV. Károly jogosultságát a trónra, a legitimisták
többsége is elfogadta. Mellé állt a törvényhatóságok és a keresztyén pártok többsége, s a Magyarországi Zsidók Országos Szövetsége is.
Simonyi-Semadam Sándor 1920. március
15-én hivatalba lépett kormányának legfőbb
feladata a béke aláírása volt, amelyre 1920. június 4-én került sor.
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A trianoni béke

A

párizsi békekonferencia Főtanácsa meghívta Magyarországot a tárgyalásokra 1919. december 1-jén. Clemenceau francia miniszterelnök, a békekonferencia elnöke
1920. január 15-én adta át a békefeltételeket.
Ezt megelőzően a gróf Apponyi Albert elnök
vezette küldöttség 8 jegyzéket nyújtott át, elutasította a felelősséget a háború kirobbantásáért, és érvelt a történelmi Magyarország területi egységéért. A trianoni békét a Nemzetgyűlés
1920. november 15-én fogadta el, s az 1921.
július 26-án lépett hatályba, mint az 1921. évi
XXXIII. törvénycikk.
Bevezető része felsorolta az aláíró országokat, s kimondta a hadiállapot megszűnését közöttük. A főszöveg 14 rész 364 cikkelyéből
állt, a függelék egyes tételeit ezekhez kapcsolták. Előírta többek között, hogy Magyarország minden vagyonával és jövedelmével szavatol a jóvátételi fizetésekért, ezért az állami
bevételekre kimondta a Jóvátételi Bizottság
zálogjogát. Ez 1924. február 24-én felszabadította a zárolt összegeket, ám 1924–1943 között évi 10 millió aranykorona fizetéséről rendelkezett. E kötelezettségét a lausanne-i konferencia törölte el 1932-ben.
Az általános hadkötelezettséget meg kellett
szüntetni, s az önkéntes haderő létszámát, fegyverzetét, valamint a hadiipari kapacitást az előírt szintre kellett csökkenteni. A létszám nem
haladhatta meg a 35 000 főt, háború előkészítésére alkalmas szervezeteket (így vezérkart
sem) nem volt szabad felállítani. Nagyobb űrméretű lövegek, harci repülőgépek, páncélozott
harcjárművek, lángvetők és vegyi harcanyagok
birtoklását betiltották. Tilos volt a hadianyagexport és -import is.
A történelmi Magyarország területe Horvátország nélkül 282 870 km2,
lakossága 18 264 533 fő volt. Ebből megmaradt 92 963 km2 (az 1920-as évek köze-

péig folyó területrendezések eredményeként
93 073 km2, azaz volt területeinek 32,88%a, és 7 986 875 lakos, volt lakosságának
41,76%-a. Romániához került 102 181 km2 és
5 257 467 lakos (ebből 1 661 805 fő magyar,
azaz 31,61%); Csehszlovákiához 63 004 km2
és 3 651 100 lakos (ebből 1  143 399 fő magyar, azaz 31,32%); a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz 21 031 km2 és 1 362 020 lakos (ebből 443 006 fő magyar – 32,52%);
Ausztriához 4 026 km2 és 292 588 lakos (ebből 64 646 fő magyar – 22,09%); Lengyelországhoz 584 km2 és 23 662 lakos (ebből
230 főnyi magyar – 0,97%); Olaszországhoz
21 km2 és 49 806 lakos (ebből 6493 fő magyar – 13,04%). Mindez szétzúzta a történelmi egyházszerkezetet is a Kárpát-medencében.
Az USA, miután a Kongresszus nem ratifikálta a trianoni békét, Magyarországgal külön
kötött békét 1921. augusztus 29-én. Nem írta
alá a trianoni békét Szovjet-Oroszország sem.

Apponyi Albert gróf,
a magyar békedelegáció
vezetője (szakállal)
Versailles-ban,
a békekonferencián
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Magyarország megcsonkítva

A

trianoni békével nem csupán egy olyan
Magyarország jött létre, amely elvesztette területének kétharmadát. Összezúztak egy
egészséges gazdaságot is. A Kárpát-medencében minden megvolt: energia, nyersanyag, ipar,
egységes munkaerőpiac, mezőgazdaság stb. Az
utóbbi nagyobb része – a domborzati viszonyok
következtében, hiszen a sík területek többsége a
Kárpát-medence közepére esett – megmaradt
ugyan, de az ásványkincsek, a fa mint nyersanyag és az energiaforrások kétharmada-háromnegyede, illetve az ipar fele olyan államokhoz került, amelyekkel (legalábbis kezdetben)
nem nagyon lehetett tárgyalásokat folytatni az
egységes gazdasági rendszer – számukra is előnyös – fenntartásáról az új államhatárokon keresztül is.
Mindezt tetézte a közlekedési hálózat összeomlása, hiszen például egyetlen utódállam vasúthálózata sem maradt (jelentős számú új vonal
építése nélkül) életképes. Magyarország megmaradt területére ráadásul százezrével érkeztek
a magyar nemzetiségű menekültek, akiknek a
leszűkített gazdaságban (az első években) nem
jutott hely, nem volt munkahelyük és lakhatási lehetőségük. S akkor még nem is említettük
a jóvátételi kötelezettségeket, még egy olyan, új
állam (Csehszlovákia) felé is, amely 1914-ben
nem létezett, így nem is volt ellenfél, sőt Csehország aktív részese volt az Osztrák–Magyar
Monarchia hadviselésének.
A trianoni békével Magyarországot gyakorlatilag védtelenné tették. A 35 ezer főre maximált, nehézfegyverzettel nem rendelkező önkéntes magyar Honvédség alkalmatlan lett volna a maradék államterület megvédésére, még
a leggyengébb szomszéd is ötszörös erőt tudott kiállítani, ha pedig összeadjuk az új szerzeményeik védelmére összefogó ún. Kisantant
(Csehszlovákia, Románia, Szerb–Horvát–
Szlovén Királyság) haderejét, akkor – csak bé-

keállományon, mozgósítás nélkül – közel húszszoros túlerővel rendelkeztek.
A trianoni határok kialakításában legagili‑
sebb franciák nem csupán a kis szövetségeseiknek (a cseh emigrációnak, a szövetségeseik
ellen hadba lépő románoknak és a valóban
megtámadott szerbeknek) még a Nagy Háború éveiben tett ígéreteiket teljesítették. Úgy
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gondolkodtak, hogy Németország és SzovjetOroszország előbb-utóbb óhatatlanul megerősödik, tehát ha a kettő között létrehoznak
– saját kifejezésükkel élve – egy egészségügyi
övezetet (cordon sanitaire), akkor az eleve francia érdekszféraként jön létre, s az azt alkotó
(a Szajna mellől nézve) kisállamok „vigyázó szemüket Párizsra vetik”. Kísérletet tettek
tehát egy olyan zóna kialakítására, amelyben
mind politikai, mind gazdasági, mind katonai
szempontból a francia befolyás lesz a meghatározó. Egyfajta újgyarmatosítás lett volna ez,
csak éppen gyarmatok sora helyett független
kisállamok halmazával, amelyeket – a francia

befolyás megtartása érdekében – még ki is lehet játszani egymás ellen. Csak hát „a falat túl
nagynak bizonyult”, a Nagy Háborúban győzelme ellenére legyengült Franciaország e térségbe fektetett energiájának kis része térült meg
csupán, többsége a semmibe szállt.
A győztesek szerint a békeszerződéssel nem
Magyarországot csonkították meg, hanem új,
igazságosabb rendet hoztak létre. A nyugati
nagyhatalmak közvéleménye – persze nem kis
mértékben a csehszlovák, román és szerb propaganda hatására – valóban elhitte, hogy az
Osztrák–Magyar Monarchia megszüntetésével a „népek börtöne” szűnik meg. (Ez persze

A siófoki Trianon-emlékmű
(Fotó: Rácz Tünde)
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nem fedte a valóságot, gondoljunk például csak
arra, hogy a történelmi Magyarországon akkor
lehetett valaki állami tisztviselő nemzetiségi területen, ha nyelvvizsgát tett az adott etnikum
nyelvéből vagy annyi nemzetiségi nyelvű alsóés középfokú iskola működött, amennyit az
adott etnikum szeretett volna – s hány országban van ez ugyanígy a XXI. század elején?)
A döntéseket hozó nyugati politikusok és
országaik közvéleménye meg volt győződve arról, hogy ők „szabadságot adnak” a volt Monarchia minden nemzetének, függetlenül attól,
hogy az önálló államot hoz létre vagy csatlakozik rokonai korábban már meglévő államához. Egészen egyszerűen nem értették, hogy a
magyarok miért elégedetlenek a nekik juttatott
(s Nyugatról nézve új) államterülettel, hiszen
már fél évezrede küzdöttek függetlenségük vis�szaszerzéséért, amit most tőlük mintegy ajándékot megkaptak. Hiszen még az osztrákok is elégedettek voltak! S hogy az új államokban magyar nemzetiség is él majd? De hiszen minden
érintett állam aláírta a trianoni békét, az pedig
tartalmazta a nemzetiségi jogok megadásának
kötelezettségét is!
Az 1930-as évekre aztán lassan ráébredtek
tévedésükre, amit jól kifejeznek Lord Viscount
Rothermere, a Daily Mail kiadója és főszerkesztője Hungary’s Place in the Sun (Magyarország helye a Nap alatt) című, az 1927. június 21-i számban megjelent cikkének sorai:
„Két fiam esett el a háborúban. Nemes eszmékért áldozták az életüket és nem azért, hogy e
dicső nemzettel ilyen igazságtalanul elbánjanak. Addig nem lesz nyugalom Európában,
amíg revízió alá nem veszik a galád és ostoba
trianoni szerződést.”
Persze azt is látni kell, hogy közvetlenül
az első világháború után önállóvá vált Magyarország akár más utat is választhatott volna. Az 1918. november 3-i padovai fegyverszünet az Osztrák–Magyar Monarchia egészére, így benne Magyarországra is vonatkozott,
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gróf Károlyi Mihály miniszterelnöknek ezért
nem feltétlen kellett volna új egyezményt aláírnia 13-án Belgrádban. Legfőképpen nem volt
szükségszerű leszerelnie a megszűnő frontokról
szervezetten hazatérő, magyar legénységű alakulatokat.
E haderő birtokában akár azt is megkockáztathatta volna (miként a török Kemal Atatürk),
hogy nem üríti ki önként az átadásra ítélt országrészeket. A Nagy Háborút lezáró fegyverszünet idején a magyar katonaság nem volt
csekély. A császári és királyi haderőben 204
zászlóaljat egészítettek ki a történelmi Magyarországról, ebből 129 alkotta a magyar királyi
honvédséget, ezen kívül volt még 16, frontot
járt népfelkelő zászlóalj is. S ez csak a gyalogság, ehhez még lovasság (30 gyalogosított zászlóalj és ugyanennyi lovasszázad), illetve jelentős közös és honvéd tüzérség is tartozott.
Ez a katonai erő – legalább a magyarlakta
területeken – a siker reményében vehette volna
fel a harcot a történelmi Magyarországra bevonuló haderőkkel. A fegyverszünet aláírásakor Románia energiáit Besszarábia megszállása kötötte le, Erdélybe viszonylag kevés erőt
tudott felvonultatni. Szerbia 1918 novemberében hat hadosztállyal rendelkezett. Csehszlovákia éppen akkoriban teremtette meg a semmiből alacsony felszereltségű légióit. A „nagy”
Antant erőit a szovjet-oroszországi intervenció
kötötte le, a Kárpát-medence az Antant katonai vezetői számára „másodlagos” volt csupán.
Az pedig, hogy a Károlyi-kormányzat azt
az utat választotta, amelyet a történelem ismer, s hogy a vörös vezetés hiába vállalta fel
a fegyveres honvédelmet, kommunista jellege
miatt csak „szálka lehetett az Antant szemében”, egyenesen vezetett Trianonhoz, majd a
Trianon utáni magyar revizionista politikához,
illetve ahhoz, hogy Magyarország azon az oldalon sodródott bele a második világháborúba,
amely oldal a versailles-i békerendszert vette
(erőszakos) revízió alá.
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Kocsis Imre: Mátyás király címerének meggyalázása (olajfestmény)
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A Magyar Királyság az 1920-as
és az 1930-as években

G

róf Teleki Pál 1920. július 19-én alakított kormányt. Feladata a különítmények felszámolása; a létszámfeletti tisztek és fegyverzet elrejtése; az általános válságból való kilábalás; az önálló magyar gazdasági-pénzügyi rendszer megteremtése; s a nemzetközi elszigeteltségből való kitörés volt. Teleki fogadtatta el a szélsőbal és a szélsőjobb ellen egyaránt irányuló, az „állami és társadalmi rend hatékonyabb védelméről” szóló 1920.
évi III. törvényt, ugyanakkor bevezette a zsidó vallásúak egyetemre jutásának népességarányos korlátozását, a numerus clausust. (1920.
évi XXV. törvénycikk.) Földreformjával több,
mint 2 millió embert juttatott földhöz.
IV. Károly az 1918. november 13-i második eckartsaui nyilatkozatban lemondott a magyar államügyekben való részvételről, de a trónról nem. A kormányzói jogkör is azzal kezdődött, hogy az államfő megbízatása ideiglenes.

Bethlen István gróf,
miniszterelnök

IV. Károly 1921. március 26-án váratlanul hazatért Svájcból. 27-én a hatalomátvételről tárgyalt Horthyval, aki a nemzetközi helyzetre
hivatkozva meggyőzte, hogy hagyja el az országot. Teleki lemondott. 1921. április 14-én
a kor egyik legnagyobb formátumú magyar politikusa, gróf Bethlen István alakított kormányt.
1921. október 20-án IV. Károly ismét vis�szatért Magyarországra. Másnap proklamálta a hatalom visszavételét és kormányt alakított. Több nyugat-magyarországi helyőrség felesküdött a királyra, s Budapestre indult. Az
Antant és a szomszéd államok beavatkozással fenyegetőztek. A minisztertanács október
22-i határozata alapján, 23-án Budaörs térségében fegyverrel állították meg IV. Károlyt.
Az utolsó magyar király november 1-jén hagyta el Magyarországot. Október 31-én a békekonferencia jegyzékben szólított fel a Habsburg–Lotharingiai-ház trónfosztására, aminek
a Nemzetgyűlés november 6-án tett eleget.
Az 1919. szeptember 10-i Saint Germain-i
béke Ausztriának ítélte Nyugat-Magyarország
egy részét (a mai osztrák Burgenlandot), amit
a trianoni béke megismételt. A magyar kormány 1921. október 3-ára ürítette ki a területet. 1921. augusztus végétől kibontakozott
a nyugat-magyarországi felkelés. Bár Horthy
rákényszerítette a felkelőket Nyugat-Magyarország kiürítésére, a felek olasz közvetítéssel
Velencében tárgyalóasztalhoz ültek. Az 1921.
október 13-i velencei egyezmény alapján,
december 14-15-én Sopronban, 16-án 8 környékbeli községben lezajlott népszavazáson a lakosság többsége Magyarország mellett döntött.
A Nemzetek Szövetsége Tanácsa 1922. szeptember 17-én döntött az osztrák–magyar határról, Magyarország 355 km2 területen 50 020
lakost nyert vissza.
Bethlen kormánya a stabilizáció kormányaként vonult be a magyar történelembe. 1921.
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május 23-án felvételét kérte a Nemzetek Szövetségébe. 1921 decemberében rendezte viszonyát a szociáldemokráciával. 1922 februárjában egységes kormánypártot formált. 1927. január 28-án megalakult a kétkamarás Országgyűlés. A belpolitikai stabilizációt a pénzügyi szanálás és a gazdasági fellendülés, majd
a szociál- és kultúrpolitika kialakítása követte.
Az évtized végére megszűnt Magyarország
külpolitikai elszigeteltsége, 1927. április 5-én
megkötötték az olasz–magyar örökbarátsági
szerződést, s eredményes volt a közeledés Lengyelország és Ausztria felé is. A nemzetközi
gazdasági és pénzügyi válság azonban Bethlen
1931. augusztus 19-i lemondásához vezetett.
Az 1932. október 1-jén hivatalba lépett Gömbös Gyula a belpolitika olasz mintájú átszervezésére törekedett. 1934. május
14-én aláírták az olasz–magyar–osztrák politikai és gazdasági együttműködésre vonatkozó római jegyzőkönyveket, s eredményesen tárgyaltak Lengyelországgal, Jugoszláviával és
Csehszlovákiával is. Gömbös politikájában,
kezdetben benne volt egy Róma–Bécs–Buda‑
pest–Varsó tengely gondolata a német és a
szovjet befolyás ellensúlyozására, ugyanakkor
1933. június 17–18-án Hitlernél tett látogatását követően megkezdte a külpolitika átállítását a német vonalra. 1936. április 22-én ki-

nyilvánította szándékát Magyarország katonai
egyenjogúságának helyreállítására. Gömbös
halála miatt kormánya 1936. október 6-án lemondott, az új kormány Darányi Kálmán vezetésével 12-én lépett hivatalba.
Darányi kezdetben közeledett Ausztriához, de
1938-ban már nem lépett fel az Anschluss ellen, miközben 1938 februárjában, Varsóban a
német és a szovjet befolyást korlátozó olasz–
jugoszláv–magyar–lengyel tengely kialakításáról tárgyalt. 1938 tavaszától megkezdte egy
fegyverkezési program megvalósítását. Eleinte fellépett a szélsőjobboldallal szemben, az
Anschluss után azonban jelentős engedményeket tett annak. Az ezt ellenző Horthy fellépésére május 13-án lemondott.
Az 1920–1930-as években – négy évszázad után – sikerült felépíteni egy független Magyarországot. A lakosság jelentősen növekedett, az alap- és középfokú iskolák száma csaknem megduplázódott 7418-ról 13 780-ra, az
óvodáké 975-ről 1140-re, a kórházaké 187-ről
347-re emelkedett, megépült 2628 km közút, a vasútvonalak hossza 8671 km-re nőtt, a
Duna-tengerjáró flotta kijutott a világtengerre.
Az ország nullára csökkentette államadósságát, s értékálló valutát teremtett. Kialakították a
mindenkire kiterjedő szociális ellátórendszert is.

Gömbös Gyula
és Sztanyovszky Sándor,
a képviselőház elnöke
a parlamentből jövet
1931. július 21-én (Lux
Gyula gyűjteményéből)
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A világháború küszöbén

A

tekintélyuralmi rendszer hívei a német–
olasz orientációt, míg a bethleni rendszer követői a kapcsolatok megőrzését szorgalmazták Nagy-Britanniával. A Bethlen körül
formálódó angolbarát csoporttal kapcsolatban
állt Horthy kormányzó két fia is.
1938. május 14-én Imrédy Béla alakított kormányt. Első külföldi útja 1938. július 17-20-án Olaszországba vezetett. Augusztus 20-26-án a kormányzóval együtt Hitlerrel
tárgyalt, s elutasította, hogy a magyar haderő

Horthy Miklós bevonulása
Komáromba, 1938. november
6-án. Nemes Tamássy Miklós
(1881–?) festménye (1938)

részt vegyen egy Csehszlovákia elleni német
támadásban. Imrédy kezdetben a szélsőjobboldali nyilasmozgalom megfékezésére törekedett, annak vezérét, Szálasi Ferencet ismét bebörtönözték; a németországi látogatásokat követően azonban alapvető fordulat következett
be politikájában. Imrédy diktatórikus hatalmat
kívánt kiépíteni, törekvésével azonban a kormánypárt többsége és a Bethlen-csoport szembefordult. Az államfő felszólítására 1939. február 15-én lemondott.
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Magyar és lengyel katonák
találkozása Vereckénél
1939. március 17-én
(Lux Gyula gyűjteményéből)

Mindemellett Magyarország nem vált sem
fasisztává, sem nemzetiszocialistává. Az országban keresztyén-nemzeti kurzust hirdető, konzervatív-liberális rendszer volt. Hiányzott a fasizmus, illetve a nemzetiszocializmus
egyik legfőbb kritériuma, a diktatúra kiépítése.
A parlamentben legális ellenzék működhetett,
közte a Magyarországi Szociáldemokrata Párt.
A rendszer Szálasi 1944 októberi hatalomátvételéig alapvetően megőrizte azt a struktúrát,
amit Bethlen alakított ki az 1920-as években.
Az 1938. szeptember 29-i müncheni egyezmény záradéka alapján Csehszlovákiának tárgyalnia kellett a határokról Magyarországgal és Lengyelországgal, mivel azok nem vezettek eredményre, a magyar és a csehszlovák
fél a nemzetközi döntőbíráskodást választotta.
A kétoldalú tárgyalások kudarca nyomán Magyarország október 20-án döntőbíráskodást javasolt, amihez 26-án Csehszlovákia hozzájárult. 27-én Nagy-Britannia és Franciaország
lemondott jogairól a rendezésben Németország
és Olaszország javára.
Az 1938. november 2-án kihirdetett első
bécsi döntés Magyarországhoz csatolta vissza
a Felvidék és Kárpátalja déli, 11 927 km2-es
sávját. A határkiigazításokkal e terület 12 012
km2-re nőtt. Az érintett 1 058  000 főnyi lakos
86,5%-a magyar volt.

A hazáért mindhalálig – 1100 éve

A katonai közigazgatás
átadása a polgári‑
nak a felvidéki
Hontvarsányban,
1938. december
30-án. Kezet fog
Kovács Pál hadnagy
vármosludányi
állomásparancsnok és
Gőz Béla körjegyző
(a szerző nagyapja)

A békés bevonulás a Honvédség első hadmozdulata volt 1919 óta.
1939. február 16-án Horthy ismét gróf Teleki Pált nevezte ki miniszterelnökké. Teleki
egyaránt fellépett a kommunisták és a szélsőjobboldal ellen. Élt a Csehszlovákia felbomlása adta lehetőséggel Kárpátalja visszacsatolását illetően, amelyről a kormány március
10-én döntött. 15-én, amikor a Wehrmacht
csapatai bevonultak a cseh és morva területekre, a honvédség alakulatai átlépték az 1938as magyar–csehszlovák határt Kárpátalján.
A magyar csapatok 23-án behatoltak az alakulóban levő Szlovák Állam területére is.
1939. március 31-én kétoldalú magyar–
szlovák határszerződést írtak alá, ezzel Szlovákia elismerte az első bécsi döntést és Kárpátalja visszacsatolását. Kárpátaljával tehát 12 171
km2 (ebből 110 km2-t a Honvédség Szlovákia
területéből foglalt el) és 670 ezer, 12,7%-ban
magyar lakos került vissza Magyarországhoz.
Nagy-Britannia hallgatólagosan elfogadta az
újabb visszacsatolást. Franciaország nem tiltakozott, de hallgatólagos beleegyezését sem
nyilvánította ki.
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1939. szeptember 1-jén Németország megtámadta Lengyelországot. Kitört a II. világháború. Magyarország ekkor még semleges maradt. A kormány 1939. szeptember 2-án, élve
a március 11-én kihirdetett honvédelmi törvénnyel – 1939. évi II. törvénycikk –, bevezette a kivételes hatalmat.
A honvédelmi törvény katonai munkaszolgálatra kötelezte a fegyveres szolgálatra egészségügyi, származási, vallási, erkölcsi vagy politikai okból alkalmatlannak ítélt személyeket.
A katonai munkaszolgálatos századokba főleg nemzetiségiek, a kisegítőkbe zsidók, a különlegesekbe politikailag megbízhatatlanok
kerültek. Egyes századoknál az embertelen körülmények és a kegyetlenkedések miatt sokan
meghaltak. Nem egy alakulatba azonban a deportálás elől menekítve hívtak be zsidókat.
A magyar Honvédségben tábori rabbik is
működtek. A munkaszolgálatra behívott izraeliták lelki gondozására 1943. július 1–14. között tábori rabbi-tanfolyamot szerveztek. Történt ez akkor, amikor Európa németek uralta területeiről már folyt a zsidók deportálása a
haláltáborokba.
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Lengyel menekültek befogadása

M

agyarországra egyre több lengyel menekült érkezett 1939. szeptember 10-étől.
A Teleki-kormány 18-án megnyitotta előttük
a határt. A főparancsnokuk utasítására zárt
rendben belépő lengyel alakulatok fegyvereiket
leadták, majd önállóan meneteltek kijelölt táboraikba. Az 1939 őszén érkezők közül 26 ezren tovább indulhattak a Franciaországban újjászervezett lengyel hadseregbe. Kijuttatásukra
szeptember végén, Budapesten „EWA” fedőnéven Evakuációs Iroda alakult.
Az Armija Krajowa (AK) által 1944. augusztus 1-jén kirobbantott varsói felkelés két
hónapjában a lengyelek a magyar II. tartalékhadtest arcvonalán át tartották a kapcsolatot a
külvilággal, egészségügyi ellátást, élelmiszert,
esetenként fegyvert kaptak, s tájékoztatást a német csapatmozgásokról. A német katonai vezetés ki is vonta a varsói gyűrűből a magyar alakulatokat.
Az AK 1940. július 1-én megalakult magyarországi parancsnoksága tartotta a kapcso-

latot a londoni lengyel kormány és az AK között, felkészítette a lengyel katonákat a kiküldésre a nyugati lengyel haderőhöz és az AK-hoz, s
szervezte ez utóbbi anyagi utánpótlását.
A Magyarországon maradt lengyelek a német megszállásig békében élhettek. Ingyenes
egészségügyi ellátást kaptak, táboraikból fizetésért jártak ki dolgozni. Akinek nem jutott munka, magyar államsegélyben részesült.
1939. szeptember 22-én a lengyel katonák gondozására Baló Zoltán ezredes vezetésével felállították a Honvédelmi Minisztérium
21. osztályát. A polgári menekülteket a Belügyminisztérium IX. osztályán, szeptember végén felállított Menekült Irodára bízták. Vezetője, dr. Antall József (aki 1941. június 30-tól
a IX. osztályt is vezette) új igazolványt állíttatott ki a Magyarországra menekült lengyel zsidóknak, nevük és vallásuk megváltoztatásával.
A háború alatt 141 katonai és 114 polgári
lengyel tábort (ez nem a hagymányos értelemben vett tábor volt) állítottak fel. Egy részüket

Mindennapi élet az
esztergom-kenyérmezei
lengyel katonai
menekülttáborban

A hazáért mindhalálig – 1100 éve
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a jugoszláv határhoz közel létesítették, hogy a
lengyelek könnyebben nyugatra szökhessenek.
A Honvédelmi Minisztériumban 1939.
szeptember végén „Ekspozytura W” fedőnév‑
vel lengyel katonai kirendeltséget szerveztek,
majd október elején megalakult a Lengyel
Katonák Képviselete. Első vezetője Stefan
Dembiński dandártábornok, a ‘48-as szabadságharc tábornokának leszármazottja volt.

harminc lengyel elemi iskola és két gimnázium
alakult, s 500 egyetemista Magyarországon
folytathatta tanulmányait.
A német megszállás után, 1944. április 29én felfüggesztették a lengyel szervezetek működését, bezárták az iskolákat és visszavonták a
munkavállalási engedélyeket. A szélsőjobboldali hatalomátvételt követően, október 20-án a
lengyeleket átadták a németek felügyelete alá.

A társadalmi szervezetek közül a Magyar–
Lengyel Menekültügyi Bizottság munkát szerzett a polgári menekülteknek, s ruhához és
ingyenes ebédhez juttatta őket. 47 saját táborában 10 ezer menekültet gondozott.
A német tiltakozások ellenére a budapesti
lengyel követség 1941. január 1-jéig hivatalosan működhetett. Látva, hogy annak bezárására Budapest rákényszerül, a londoni lengyel
kormány 1940 júniusában „W-placówka” fedőnévvel képviseletet delegált Magyarországra.
A Lengyel Menekültek Gondozását Intéző
Polgári Bizottság 1939. november végén jött
létre, vezetője dr. Henryk Sławik, a londoni
lengyel kormány magyarországi menekültügyi
biztosa volt. Működött a Lengyel Lelkipásztori Hivatal, a Lengyel Vöröskereszt kirendeltsége, s a Lengyel Egészségügyi Szolgálat.
1940 tavaszán Győrött 140 ágyas lengyel
katonai kórházat létesítettek. A zsidó gyermekek részére – álcázott néven – felállították a
Lengyel Tiszti Árvák Otthonát. Több mint

Több magyar tiszt tájékoztatta lengyel bajtársait a készülő német akciókról, sok lengyelt pedig a magyar lakosság menekített.
A háború alatt Antall József összesítése szerint 140  000 lengyel civil és katona (köztük több
ezer zsidó) érkezett Magyarországra, akiknek
a többsége néhány hetes magyarországi tartózkodás után elhagyta az országot. Baló ezredes
kimutatása 1940 nyaráig 45 225 lengyel kato‑
nát számol.
Magyarországon más államok polgárai is
menedékre leltek. Az ide szökött négy ezer
francia hadifogoly sorsa inkább hasonlított az
internálásra, mint a hadifogságra – Magyarország és Franciaország között nem volt hadiállapot. Kisebb számban szökött angol, holland, belga, cseh és orosz (!) hadifoglyok is
érkeztek. Mussolini 1943. júliusi bukása után
2 ezer olasz katona, s összesen közel ezer szovjet hadifogoly is ide menekült. A környező országokból befogadott zsidók száma 1944 márciusáig 35-50 ezer volt.

Baló Zoltán ezredes,
a Honvédelmi
Minisztérium 21. osz‑
tályának vezetője, aki
a lengyel menekült
katonák ügyeit intézte
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A fegyveres semlegesség
és a háború között

A

háború európaivá szélesedett 1940 tavaszán. A Szovjetunió a francia fegyverletétel után, június 26-án jegyzékben követelt (vissza) Romániától területeket. Románia engedett. A magyar minisztertanács június 27-én kimondta, hogy kikényszeríti területi igényei teljesítését Romániától, s elrendelte a mozgósítást azoknál a seregtesteknél
is, amelyeknél nem történt meg az korábban.
A Hitler nyomására megkezdett magyar–román tárgyalások augusztus 24-én eredménytelenül záródtak. A román vezetés 27-én német–
olasz döntőbíráskodást kért. 28-án a magyar
kormány ehhez hozzájárult.
1940. augusztus 30-án a Bécsben összeülő
döntőbíróság Magyarországnak ítélt 43 104
négyzetkilométernyi területet és 2 633 000 la-

kost, akiknek 51,4%-a volt magyar, 42%-a román. A honvédség – két kisebb incidenst leszámítva – harc nélkül hajtotta végre az erdélyi
bevonulást. A második bécsi döntés után Magyarország súlyos engedményt tett: 1940. november 20-án elsőként csatlakozott a német–
olasz–japán háromhatalmi egyezményhez.
Szomszédai közül Magyarország Jugoszláviával építette ki a legjobb kapcsolatokat.
Megegyezésüket a tengelyhatalmak is szorgalmazták: Budapest betöltheti a híd szerepét
Belgrád irányába. 1940. december 12-én a két
ország barátsági szerződést írt alá. Jugoszlávia
1941. március 25-én csatlakozott a Háromhatalmi Egyezményhez.
Belgrádban azonban 27-én puccsot hajtottak végre. Hitler még aznap este elrendelte a

Magyar honvéd‑
huszárok bevonulása
Marosvásárhelyre
1940. szeptember 10-én
(Lux Gyula gyűjteményéből)

A hazáért mindhalálig – 1100 éve

Jugoszlávia elleni támadást, majd Horthynak
küldött üzenetében elismerte a magyar területi igényeket, kérte hozzájárulását a német csapatok átvonulására és a Honvédség bekapcsolódását a hadműveletekbe. A kormányzó pozitív válaszát követően 28-án döntés született,
hogy a Honvédség nem lépi át a történelmi magyar határt.

Teleki Pál
miniszterelnők

Március 28–30-án Budapesten Paulus altá‑
bornagy, a Wehrmacht főszállásmestere és
Werth Henrik gyalogsági tábornok, a Honvéd
Vezérkar főnöke a magyar csapatok alkalmazásáról tárgyalt. 31-én Bárdossy László külügyminiszter jelezte a horvát szeparatistáknak Magyarország támogatását.
London április 2-án a diplomáciai viszony
megszakítását helyezte kilátásba, ha Magyarország átengedi a német csapatokat, s a hadüzenetet, ha a Honvédség bekapcsolódik a támadásba. Teleki Pál miniszterelnök életműve, a békés
revízió összeomlása miatt a halálba menekült.
A kormányzó április 3-án Bárdossyt nevezte
ki kormányfővé. Másnap elrendelték a mozgósítást.
Az 1941. április 6-tól június 2-ig zajlott ún.
balkáni hadművelet részeként 8-án a német
2. hadsereg Magyarországról lépett támadásba. A magyar csapatok csak 11-én indultak
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meg (noha 7-én a jugoszláv légierő magyar városokat bombázott), miután előző nap kikiáltották Horvátország függetlenségét, így Budapest nem létezőnek tekintette az addigi Jugoszláviát.
A magyar 3. hadsereg április 14-én estére
befejezte a Délvidék visszafoglalását. A gyorshadtest (a harckocsi, gépkocsizó lövész, kerékpáros és lovas alakulatokat összefogó kötelék)
német kérésre 16-án benyomult Szerbiába.
19-én a meginduló fegyverszüneti tárgyalások miatt megállt, majd 23-ától kivonult Szerbiából. Magyar csapatok 1918 óta első ízben
folytattak hadműveletet a történelmi határokon
kívül.
Magyarországhoz 11 417 km2 került vissza.
Az érintett 1 025 508 lakos 36,6%-a volt magyar, 16%-a szerb. Az Országgyűlés 1941.
december 31-én tagolta vissza a délvidéki területeket. Április 7-én a brit kormány megszakította a diplomáciai viszonyt Magyarországgal.
1942. január 5-6-án a magyar karhatalom
szétvert egy szerb partizánosztagot, sok szerb
polgári lakost is megölt. A razzia január 20-tól
Újvidéken folytatódott, s 23-án este ért véget
a kivégzésekről tudomást szerző Szombathelyi
Ferenc vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke parancsára. A felelősnek tartott honvéd- és
csendőrtiszteket bíróság elé állították 1943 decemberében, de közülük többen német területre
szöktek. A bíróság a Magyarországon maradt
vádlottakat 5-15 évi szabadságvesztés büntetésre ítélte. A háború után a felelősök egy részét Magyarországon háborús bűnösség vádjával újból perbe fogták, majd többeket 1946.
július 10-én kiadták Jugoszláviának. Az Újvidéken tartott tárgyaláson minden fővádlottat
halálra ítéltek.
Korabeli adataink szerint a vérengzésnek
3340 ember esett áldozatául, köztük 2550 fő
szerb, 743 zsidó, 11 magyar, 36 egyéb. Az újvidéki razzia megtorlásaként (is), Tito 1944.
október 17-i rendelete alapján a délvidéki magyarságot súlyos retorzió érte. Becslések alapján az 1944/1945-ös szörnyű megtorlásnak sok
ezer – mások szerint több tízezer – magyar áldozata volt.
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Bekapcsolódás a háborúba

A

Jugoszlávia elleni támadással a magyar
kormány felszámolta fegyveres semlegességét. 1941. június 22-én a német haderő
megtámadta a Szovjetuniót. Hitler a Szovjetunió elleni hadműveleti tervekben nem számolt
Magyarországgal, sőt annak a tervezésről való
tájékoztatását, a vele való „számolást” is megtiltotta. Magyarország a németekkel való szolidaritás kinyilvánításaként 1941. június 23-án
megszakította a diplomáciai kapcsolatokat a
Szovjetunióval.
Magyarország hadba lépésére az alkalmat
az teremtette meg, hogy 1941. június 26-án
három – a korabeli hivatalos álláspont szerint
szovjet – bombázógép huszonkilenc bombát
dobott Kassa városára, egy szovjet vadászgép
pedig Rahó és Tiszaborkút közelében egy magyar vonatra támadt.
Az 1941. június 26-án megtartott rendkívüli minisztertanácsi ülésen megszületett a döntés

(amely az államfő korábbi döntésének tudomásul vételét jelentette), amelyet Bárdossy László
miniszterelnök, külügyminiszter 1941. június
27-én jelentette be az Országgyűlés Képviselőházában: „A magyar királyi kormány megállapítja, hogy a támadások következtében Magyarország és a Szovjet-Unió között a hadiállapot beállott”.
A magyar légierő június 27-től galíciai városokat támadott. 28-ától az első szárazföldi
egységek is átlépték a szovjet határt. A „vis�szacsapásra” kijelölt, 40 ezer fős Kárpát-csoport Szombathelyi Ferenc altábornagy vezetése
alatt július 1-jén alakult meg, s a német Dél
Hadseregcsoport kötelékében a Dnyeszter
felé tört előre. Parancsnoksága július 9-én két
dandárral Magyar Megszálló Erőkké alakult
át. A gyorshadtest tovább támadott. Augusztus első felében, a szovjet Délnyugati Hadseregcsoport bekerítésénél döntő szerepe volt

Kassa lebombázott postapalo‑
tájának Mikes Kelemen utcai
homlokzata 1941. június 26-án

A hazáért mindhalálig – 1100 éve

a golovanevszki szovjet kitörés elhárításában
(umanyi csata), majd a hónap közepén megakadályozta a délkelet felé szorított szovjet csapatok áttörését a Déli-Bugon át (nyikolajevi
csata). Ezt követően, több héten át a Dnyeper
Dnyepropetrovszk–Zaporozsje szakaszát tartotta, végül október elején a Donyecig jutott.
A gyorshadtestet 2200 km mélyen nyomult be
a Szovjetunióba.
Werth Henrik, a Honvéd Vezérkar főnöke
a mind aktívabb katonai részvétel, míg a miniszterelnök a limitált részvétel mellett érvelt.
Bárdossy mögé sorakozott a politikusok többsége, ráadásul egyre több katonai vezető vélekedett úgy, hogy elhúzódó háborúra kell számítani,
ezért Magyarországnak meg kell őriznie erejét.
1941. szeptember 6-án Horthy az e koncepciót
képviselő Szombathelyi Ferenc altábornagyot
nevezte ki a Honvéd Vezérkar főnökévé.
Horthy, Bárdossy és Szombathelyi elérték
Hitler beleegyezését a gyorshadtest hazahozatalába, ám bele kellett egyezniük, hogy négy
megszálló dandárt Ukrajnába vezényeljenek.
Azok 1941 végétől egyre aktívabb partizántevékenységgel kerültek szembe, különösen a
Brjanszki-erdőkben.

Horthy István
kormányzó-helyettes
és Horthy Miklós
kormányzó (Lux Gyula
gyűjteményéből)
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A brit kormány 1941. november 29-én ultimátumban követelte a magyar csapatok kivonását a Szovjetunióból, december 6-án éjféltől beállt a hadiállapot Nagy-Britanniával.
A japán támadást követően, 1941. december
12-én Magyarország hadiállapotba került az
USA-val, amit az – mint német nyomásra tett
lépést – nem fogadott el. 1942 márciusában az
USA ultimátumban szólította fel Magyarországot, hogy szüntesse be részvételét a háborúban, ám csak július 5-én, szovjet kérésre üzent
hadat Magyarországnak.
Magyarország nagyobb arányú bekapcsolódása a keleti hadjáratba 1942-től már Hitler
nyomására történt. 1942 elején a Ribbentrop,
majd Keitel budapesti tárgyalásait lezáró január 22-i megállapodás szerint kilenc gyalog,
valamint egy-egy páncélos és repülő seregtestnek kellett részt vennie az 1942. évi hadjáratban. A németek a teljes magyar haderő bevetését kérték, ám a magyar vezetés nem akart mindent feláldozni egy biztosnak már nem tekintett
eredmény érdekében. A februártól felállított,
207 ezer fős 2. hadsereggel így is a honvédség
akkor legkorszerűbben, legjobban felszerelt seregtestét küldték ki a keleti hadszíntérre.
A politikai vezetés konzervatív csoportjai
1942 tavaszára megelégelték Bárdossy németeknek tett engedményeit, s egyre veszélyesebbnek tartották jobbra tolódó belpolitikáját. Az
államfő nyomására március 7-én a miniszterelnök lemondott. Utóda, a 9-én hivatalba lépett
Kállay Miklós alkalmas volt a brit kapcsolatok
óvatos felújítására, kész az elhúzódó háborúban Magyarország átmentésére, képes ehhez a
belső erők megszervezésére – ám Hitler szemében ellenzékinek számított. Nem véletlen, hogy
csak kinevezése után egy évvel fogadta.
Nem sokkal a kormányváltást megelőzően a
már idősödő államfő mellé helyettest állítottak:
idősebb fiát. Horthy István tartalékos repülő főhadnagyot az Országgyűlés 1942. február 19-én választotta kormányzóhelyettessé. Fél
évvel később, augusztus 20-án azonban a keleti fronton repülő halált halt. A mérsékelt politikusok csoportja jelentős támaszát veszítette el.
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Vereség a Don-kanyarban

A Kállay-kormány hivatali idejére esett a
2. hadsereg doni veresége. A magyar csapatok Jány Gusztáv vezérezredes parancsnoksága alatt 1942 nyarán sikeres támadó hadművelettel érték el a Don folyót. A magyar
köztudat azóta is Don-kanyarként ismeri ezt
a földrajzi helyet, noha az említett folyószakaszon több kanyarulat is létezik.
A magyar 2. hadsereg a német 2. és az
olasz 8. hadsereggel a B Hadseregcsoportot
alkotta. Erre hárult a Sztálingrád és a kaukázusi olajmezők birtokba vételét célzó hadműveletek biztosítása balról és hátulról.
A Donhoz kiérkező magyar 2. hadsereget a
német katonai vezetés védelembe rendelte a folyó mentén, ám saját elvei szerint a
védősávját 200 km szélességben határozta
meg, annak ellenére, hogy a magyar könnyű
hadosztályok – a német gyalog hadosztá‑
lyoktól eltérően – csak két, nem pedig három
gyalogezredből álltak. A védelem megfelelő kiépítésére és tartalékok képzésére nem
volt lehetőség – pedig a vezető beosztású
katonák 1914–1918 között, mint fiatal tisztek
nagy tapasztalatra tettek szert a mélységben
tagolt, többlépcsős védelem kiépítésében.
A védelem rendszerének kialakítását hát-

ráltatták az 1942. július 18 és szeptember 16
közötti hídfőcsaták, amelyek során a hét
szovjet hídfőből ötöt sikerült felszámolni.
A magyar veszteség a hídfőcsaták alatt 2627 ezer főre tehető, az 1. páncéloshadosztály
harckocsijainak fele megsemmisült.
A hídfőcsaták idején a németek még lendületben voltak, ám az arcvonal déli szakasza 1942 őszén két hónapra – a november 19-i sztálingrádi szovjet ellentámadásig
– megmerevedett. A szovjet hadvezetés hasonló visszacsapásra készült, mint egy évvel korábban Moszkva alatt, csak most már
stratégiai és nem taktikai méretekben. Sztálingrád bekerítését követően pedig a gyűrű
szélesítésére törekedett, szisztematikusan
szorítva egyre messzebb a várostól a tengelyhatalmak erőit.
A szovjet támadás december 17-én elérte a magyar 2. hadsereggel délkeletről szomszédos olasz 8. hadsereget. A hadseregcsoport parancsnoksága felismerte, hogy a következő támadás a 2. hadsereget éri. 1943.
január 12-én az uriv–sztorozsevojei hídfőből harcfelderítő vállalkozást indító szovjet 40. hadsereg 6-10 km mélyen betört a
7. könnyűhadosztály védelmébe. A német

Gépkocsizó gyalogság a doni
harctéren, 1942-ben

A hazáért mindhalálig – 1100 éve
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Lövészárok a Donnál
1942 késő nyarán

parancsnokság még nem tartotta visszafordíthatatlannak a helyzetet. Most bosszulta
meg magát azonban az, hogy a védelemnek
nem volt mélységi kiterjedése. 12-én délelőtt
olyan volt a helyzet, mint amikor a Titanic
már megkapta végzetes sebét a jéghegytől,
de az utasok többsége még békésen aludt.
A szovjet Voronyezsi Hadseregcsoportnak január 14-én kellett volna a támadást
megindítania a magyar 2. és az olasz 8. had-

sereg bekerítésére és megsemmisítésére. Az
volt a célja, hogy a következő ütemben indítandó támadáshoz kedvező helyzetet teremtsen a magyar 2. hadsereghez északnyugatról kapcsolódó német 2. hadsereg ellen.
A páncélelhárító fegyverzettel alig rendelkező, harckocsijaiktól elzárt magyar csapatok
azonban a nagy erejű harcfelderítő vállalkozásnak sem tudtak ellenállni. Az ezt érzékelő
szovjet hadvezetés előrehozta az offenzívát,
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s január 13-án csapatai kitörtek a scsucsjei
hídfőből. Az ott védekező 12. könnyű hadosztály védelme összeomlott.
Január 14-ére a szovjet áttörés elérte a 40
km szélességet és 20 km mélységet, a 2. hadsereg arcvonala kettészakadt, az urivi hídfőtől északra álló III. hadtest harcászati ös�szeköttetése megszűnt a hadsereg főerőivel. A két sikeres szovjet áttörés és az átkaroló hadmozdulatok nyomán az urivi és a

scsucsjei hídfő közé eső doni arcvonal védelme lehetetlenné vált. Ekkorra már elkésett a Cramer-hadtest (amelybe a magyar
1. páncéloshadosztályt is besorolták) január
16-án kezdett ellentámadása. A helyzet válságosra fordult.
A középen álló IV. hadtest Osztrogozsszkba vonult vissza, s ott körvédőállást foglalt.
A Rosszos városát elérő szovjet ékek átkarolással fenyegették a Don mentén kitartó

Az aknavetők okozták
a keleti hadszíntér
harcoló felei élőerővesz‑
teségének jelentős részét

A hazáért mindhalálig – 1100 éve

A magyar hadsereg megsemmisülése az orosz fronton

A Dontól visszavonuló honvédek elérik a Dnyesztert 1943. március elején
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A Tűzkereszt I. fokozata
koszorúval és kardokkal,
amely egyszerre szolgált
hadjárati „éremként”
és sebesülési kitüntetésként

A rudkinói katonatemető
(Tőrös István gyűjteményéből)

VII. hadtestet és attól délre az olasz Alpini
hadtestet. A 2. hadsereg balszárnyán harcoló III. hadtest és az attól északra álló német
2. hadsereg ellen két szovjet hadseregcsoport ekkor lépett támadásba. A III. hadtest
január 26-ig tartotta állásait, a 9. könnyűhadosztály 17/III. zászlóalja még 27-én hajnalban
is Don menti állásaiban tartózkodott, s csak
parancsra vonult vissza.
A visszavonulás során a magyar és a német seregtestek „vándorló katlant” képezve, mindvégig képesek voltak nyitva tartani a menekülés folyosóját. A magyar csapatok február elején több csoportban hátrajutottak, annak ellenére, hogy parancsnokuk,
gróf Stomm Marcell altábornagy – a magyar
hadtörténelemben páratlan módon – feloszlatta hadtestét.
1943. január 24-én – Hitler engedélyével –
kivonták az arcvonalból a magyar 2. hadsereget. A IV. és VII. hadtest hátravonását az
Oszkol folyó völgye felé a harcképes csapattöredékeket összefogó Vargyassi Gyula
vezérőrnagy vezette csoport és a Cramerhadtest biztosította. A hiányos fegyverzetű

és felszerelésű magyar csapatok erőn felüli
helytállása megakadályozta, hogy a szovjet
hadsereg bekerítse a doni arcvonalat védő
német–magyar–olasz erőket. Eközben mintegy 60-70 ezer katonát vesztettek. A 2. hadsereg egyéves tevékenysége alatt a veszteség
megközelítette a 120 ezer főt.
Február 1-jén Hitler fogadta a Honvéd Vezérkar főnökét, aki azzal a megbízatással érkezett, hogy érje el a 2. hadsereg hazahozatalát, és ne tegyen ígéretet több alakulat kiszállítására. Hitler március 28-án járult hozzá
a hazaszállításhoz, ám két újabb megszálló
hadosztályt és 12 műszaki-építő zászlóaljat a
keleti hadszíntérre kellett küldeni. 1943 nyarától átszervezték a honvédséget, a könnyű
adosztályok helyett (háromezredes) gyalogés tartalékhadosztályokat állítottak fel.
A Kállay-kormányzat 1942 őszétől béketapogatódzásokat kezdeményezett. Miután
Hitler ezekről tudomást szerezett, Kállay leváltását követelte Horthytól, aki erre nem
volt hajlandó. A magyar–német viszony
megromlása az 1943. április 16-17-i klessheimi
tárgyalásokon vált tapinthatóvá.

A Don-kanyarban
és a magyarországi harcok során
véghezvitt kiemelkedő haditettekért
több katonatiszt is megkapta
a Magyar Érdemrend közép‑
keresztjét hadiszalagon, kardokkal
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A magyar béketapogatódzások (peace feelers)
és a német megszállás

K

állay Miklós miniszterelnöki kinevezésekor Horthy kormányzó megszabta neki,
hogy a németek felé ne vállaljon újabb kötelezettséget, de keresse meg a háborúból történő
fokozatos kiválás lehetőségét egy Nagy-Britanniával kötendő különbéke útján.
A magyar béketapogatódzások 1942 nyarán
kezdődtek. Ősszel a brit Külügyminisztérium
megüzente: „Magyarország mindaddig, amíg a
szövetségesek ellen harcol, és a Tengelyt támogatja, nem számíthat sem rokonszenvre, sem kíméletre.” A magyar vezetés számára így annak
kifejezése vált fontossá, hogy az országba érkező angol–amerikai csapatok előtt leteszi a fegyvert. Ezt 1943 március elején a Külügyminisztérium politikai osztályának helyettes vezetője
Stockholmban már a kormány nevében jelentette ki a brit megbízottaknak.
Július–augusztus fordulóján nem hivatalos
brit csatornákon Budapest azt a tanácsot kapta, hogy a német megszállás veszélyének dacára
Olaszországgal egyidejűleg deklarálja kilépését
a háborúból. Az ország geopolitikai helyzete
miatt a magyar vezetés ezt nem látta megvalósíthatónak, de a Külügyminisztériumból Isztambulba küldte Veress Lászlót.
Veress 1943. augusztus 20-án találkozott John Sterndale Bennettel, az ankarai brit
nagykövetség követi rangú diplomatájával.
A londoni Külügyminisztérium szeptember 2-án magasabb szintű diplomáciai csatornák igénybevételét kérte. A szeptember 9-én
Isztambulban Veressnek átadott brit előzetes
fegyverszüneti feltételek előírták a feltétel nélküli kapituláció bejelentését a brit csapatok
Magyarországhoz érkezésekor, a gazdasági és a
katonai kapcsolatok fokozatos leépítését, majd
megszakítását a németekkel, illetve tevékenységük szabotálását, a magyar csapatok visszavonását a keleti hadszíntérről, a szövetséges légierő átrepülésének elősegítését a magyar légté-

ren, az ellenállást egy német megszállási kísérletnek, valamint adott időpontban a közlekedési hálózat és a légi támaszpontok rendelkezésre
bocsátását a szövetségeseknek. A magyar kormány október 10-én Wodianer Andor lisszaboni követ útján jelezte az előzetes fegyverszüneti
feltételek elfogadását a brit kormánynak.
A magyar béketapogatódzásokról tudomást
szerző Hitler még 1943. szeptember 9-én döntött Magyarország megszállásáról. Szeptember 30-ára kidolgozták a katonai terv alapvonalait. Az inkognitóban Magyarországra küldött Edmund Veesenmayer december 10-i memorandumában azt javasolta, hogy távolítsák
el Horthy környezetét, a kormányzót pedig a
szélsőjobboldalra és a honvédségre támaszkodva „tegyék a Führer katonájává”.
1944. február 29-én megkezdődött a kijelölt
csapatok összpontosítása. Március 12-én Hitler elrendelte a megszállást. 15-én eldöntötte,
hogy Magyarországot az államfő, a fegyveres
erők és a rendvédelmi testületek meghagyásával „terelik vissza az akolba”, s látogatásra hívta Horthyt. A kormányzó, noha tárgyalni indult, saját mozgásterét szűkítette, mivel elvesztette a közvetlen kontaktus lehetőségét a politikai és a katonai vezetéssel. A Salzburg melletti Klessheim-kastélyban március 18-án a két
államfő feszült légkörben találkozott. Hitler
szemrehányásokkal fogadta Horthyt, aki három lehetőség közül választhatott: elutasítás és
lemondás; funkcióban maradás, de visszavonulás a közügyektől; államfői teendőinek további
ellátása, abban a reményben, hogy korlátozhatja a németek magyarországi tevékenységét és
kivárhatja az időt szuverenitása helyreállítására. Horthy a harmadik mellett döntött.
A hazatérő kormányzói különvonatot váratták, amíg az akció lezajlott. A vezérkarfőnök
még a vonatról intézkedett, hogy a honvédség
ne álljon ellen. A vonaton utazott Veesenmayer
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Grafikai plakát, a címerrel és a Magyar Szent Koronával kifaragott határkőnél fegyverrel a kezében őrt álló katona
az ország biztonságát szimbolizálja. Tervezte Légrády Sándor, 1943
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Német menetoszlop
a Margit-hídon
1944. március 19-én

is, akit Hitler 16-án nevezett ki teljhatalmú magyarországi megbízottá s egyben követté. A német csapatok 1944. március 19-én hajnali
4-kor lépték át a magyar határt – a hivatalos
közlemény szerint katonai segítséget nyújtani a
szovjet hadsereg elleni harchoz. A kész listákkal érkező Gestapo azonnal megkezdte a letartóztatásokat.
Kállaynak mennie kellett. Veesenmayer Imré‑
dy Bélát javasolta miniszterelnöknek, ám
Horthy közölte, hogy szerencsésebbnek tartaná, ha az új kormányfő nem német nyomásra lépne hivatalba, ezért „szakértői” kormányt
nevez ki Sztójay Döme nyugállományú altábornagy, berlini magyar követ vezetésével.
A Sztójay-kormány 23-án tette le az esküt.
Március 26-án a németek feloldották a katonai
objektumok zárlatát.
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A német megszállást követően felgyorsult a
magyar gazdaság átállítása a németek háborús céljaira. A magyar hadiipar egyre nagyobb
német megrendeléseket kapott, értékük 1944
márciusa után meghaladta a 825 millió pengőt (1,6 pengő ért 1 német márkát). A németek 1944-re a hadiiparon keresztül a teljes magyar ipar feletti ellenőrzést megszerezték. Az
adósságot felhalmozó hitelszállítások felgyorsították az inflációt, az 1944-ben kibocsátott
bankjegyek 50%-a már a német tartozások fedezését szolgálta.
Mindennél sokkal súlyosabb volt azonban,
hogy megkezdődött az addig elkerült zsidó
holokauszt.
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A magyarországi zsidó holokauszt

A

német megszállásig Magyarország szigetnek számított. Négy törvénnyel és
mintegy száz rendelettel korlátozták ugyan a
zsidók jogait, de életük 1944 márciusáig nem
került közvetlen veszélybe. A környező országokból menekült zsidók is menedéket találtak
hazánkban.
A megszálló csapatokkal együtt érkezett a
zsidókérdés „végleges megoldásával (Endlö‑
sung)” megbízott Eichmann-különítmény. Április 7-én elrendelték a zsidók gettókba zárását.
A 40 gettóban embertelen körülmények uralkodtak. A május 14-én megindult deportálások a magyarországi zsidóság nagy részét érintették. A vidéki zsidóság halálmenete nyáron a
végéhez közeledett.
A deportálások ellen sokan emelték fel szavukat, köztük Ravasz László, a magyarországi Református Egyház püspök-elnöke, Serédy
Jusztinián esztergomi érsek, Bethlen István
gróf, a szürke eminenciás, Angelo Rotta pápai nuncius és Gusztáv svéd király. Sokan

vették ki részüket az embermentésből, köztük
a svéd Raoul Wallenberg, Carl Danielsson
svéd követ, Carl Lutz svájci konzul, Carlos
Branquinhoi portugál ügyvivő, Friedrich
Born, a Nemzetközi Vöröskereszt magyarországi képviselője, báró Apor Vilmos győri római katolikus püspök; és sok névtelen, életét
kockára tévő magyar.
A tiltakozások, továbbá az ún. Auschwitzjegyzőkönyvek (amelyet a haláltáborból megszökött zsidók írtak) hatására a vezetés egy része elhatározta a deportálások leállítását. A június 26-i koronatanácson Horthy kormányzó
felszólította a kormányt, hogy a budapesti zsidók deportálásához ne kezdjen hozzá.
A Budapesten maradt 250–280 ezer (170
ezer budapesti, a többi befogadott menekült)
zsidót a németek „rajtaütésszerűen” akarták
deportálni, mivel Budapesten töredéke volt
csak annak a német csapatlétszámnak, ami a
varsói gettófelkelés idején rendelkezésükre állt.
A magyar állam július 5-7-én fegyveres erővel

A Magyarországról induló
vonatok végállomása
az Auschwitz-Birkenau
haláltábor volt
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Svájci menlevélért
kígyózó sorok
a budapesti Vadász
utca 29. előtt, amit
Üvegháznak neveztek

akadályozta meg a budapesti zsidóság deportálását. Ennek egyik bizonyítéka, hogy Horthyt a
nürnbergi perben tanúként és nem háborús bűnösként hallgatták ki.
A szélsőjobboldali hatalomátvétel után, november 6-tól a nyilasok 50–70 ezer zsidót indítottak gyalog nyugatra. 25–35 ezren erődítéseken dolgoztak, a többi menet közben meghalt
vagy haláltáborba került. A Budapestre szorult zsidók közül a nyilas fegyveresek sok százat gyilkoltak meg. 1945. január 18-án a szovjet csapatok mintegy 70 ezer embert találtak a
gettóban.
A magyarországi zsidóság áldozatainak számát nem lehet pontosan meghatározni, többek
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között azért, mert sem a zsidótörvények hatálya alá esők, sem a túlélők számáról nem állnak rendelkezésre pontos adatok. A német
koncentrációs és munkatáborokba deportáltak száma mintegy 437 ezer lehetett. A nyilas hatalomátvétel után több tízezer zsidó származású magyar állampolgárt hurcoltak erődítési munkálatokra Németországba. A magyar
állam 1941–1944 közötti területére számítva a magyarországi zsidóság vesztesége mintegy 400 ezer főre tehető. (A pontos adatok ma
sem ismertek. Vannak, akik 600 ezer, mások,
550 ezer, míg megint mások 380 ezer főben jelölik meg a veszteséget. A Jad Vasem Intézet a
400 ezer fő alatti számot használja.)
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A front eléri Magyarországot

A

szisztematikus angol–amerikai bombázások 1944. április 3-án kezdődtek el.
A Vörös Hadsereg térnyerése nyomán november 22-től a magyar légteret „átadták” a szovjet
légierőnek. A légitámadások nyomán az 1944
tavaszától felfutó magyar hadiipar termelése
egyre csökkent, majd ősztől leállt.
A Vörös Hadsereg 1943 végére megközelítette az Északkeleti-Kárpátokat. Az 1944. ja‑
nuár 6-ától mozgósított magyar 1. hadsereg
március végére felvonult a határ védelmére.
A német megszállás után már Galíciában kellett
betömnie a német védelemben keletkezett, közel 200 km-es hadműveleti rést. Április 17-én
az 1. hadsereg támadást indított, s 27-éig helyreállította az összeköttetést a német Dél-Ukrajna és Észak-Ukrajna Hadseregcsoport között.
Időközben Veesenmayer javaslatára Szombathelyi Ferenc vezérezredes helyébe Horthy
április 19-én Vörös János altábornagyot nevezte ki a Honvéd Vezérkar élére.
A hadvezetés a Kárpátok védelmére előre
készült. A fő védővonal, az Árpád-vonal a határtól beljebb, a domborzatot követve húzódott.

Biztosítási öveként a határon épült ki a Szent
László-állás. Kiegészítő funkcióját tükrözte,
hogy „csupán” állásnak nevezték. A Kárpátokba vezető völgyek bejáratánál létesített Hunyadi-állás a Galíciában harcoló erők visszavonulását fedezte.
Az 1. Ukrán Hadseregcsoport július 13-án
indított támadása 22-én elérte az 1. hadsereget, amely visszavonult. Július végére a helyzet a balszárnyon és középen a Hunyadi-állásban, a jobbszárnyon a Szent László-állásban
stabilizálódott. Az augusztus 5-én megalakított 4. Ukrán Hadseregcsoport 15-én beszüntette a támadást. A Hunyadi-állást az 1. hadsereg csak szeptember 25–27-én, tervszerűen
ürítette ki.
Románia átállása nyomán a nyár végére a
front a Székelyföldön is elérte a korabeli magyar határt. A román király 1944. augusztus
23-i kiáltványa és a román vezérkar új főnökének hadparancsa – többek között – elrendelte
a hadseregnek, hogy indítson hadműveleteket
Románia (és külön is Észak-Erdély) megtisztítására a német–magyar haderőtől.

Huszárjárőr az ÉszakkeletiKárpátok galíciai oldalán
1944 tavaszán

A hazáért mindhalálig – 1100 éve

438

Repülőbomba becsapódása
a kolozsvári Nemzeti
Színház épületébe

Augusztus 25-étől a román csapatok többször betörtek Magyarországra, s nem csupán
az akkori, de a trianoni területére is, 30-án pedig a román légierő magyar városokat bombázott. Az első magyarországi helység, az Ojtoziszorosban lévő Sósmező augusztus 26-án esett
el, de azt már a szovjet csapatok foglalták el.
Megkezdődtek az 1945. április 12-ig tartó magyarországi hadműveletek.
Rövid ideig a katonai erőviszonyok lehetővé tették volna a magyar kiugrást is, ám a magyar vezetést ezekben a napokban kettősség jellemezte. Ismét keresni kezdte a háborúból való
kiválás lehetőségét, miközben kétségbeesett katonai erőfeszítéseket tett a Kárpátok vonalának
védelmére. Augusztus 24-én Horthy kormányalakítással bízta meg Lakatos Géza vezérezredest. Ám a 29-én hivatalba lépett Lakatoskormány elsődleges feladatát, az ország háborúból való kivezetését vontatottan készítette elő.

Lakatos augusztus 28-án felkérte BakachBessenyei György volt berni követet a béketapogatódzások felújítására. Bakach-Bessenyei
már másnap, augusztus 29-én – Londonra hivatkozva – táviratot küldött a következő szöveggel: „a fegyverszüneti tárgyalások angolszá‑
szokra való korlátozása lehetetlen. Minden kísérlet az oroszok kizárására a tárgyalások azonnali csődjét jelenti.”
Szeptember 5-én megindult a magyar
2. hadsereg támadása a Déli-Kárpátok hegyi
átjáróinak lezárására – de nem az újabb területi revízió céljából. Ezt bizonyítja a magyar
kormány augusztus 26-i javaslata, amelyben
az állt, hogy német csapatok szállják meg DélErdélyt. 13-án a IV. hadtest (19-étől 3. hadsereg) is támadásba lépett a Délkelet-Alföldön.
Mindkét támadás kezdetben a román csapatokkal szemben gyorsan teret nyert, majd a szovjet
erők beérkezését követően elakadt.
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Háború és fegyverszünet között

A

katonai helyzet romlását érzékelő kormányzó szeptember 6-án tanácskozott
minisztereivel, továbbá a Honvéd Vezérkar főnökével, Vörös Jánossal. 7-én ismét magához
kérette őket, továbbá Ambrózy Gyulát, a Kabinetiroda főnökét és Vattay Antal altábornagyot, a Katonai Iroda főnökét; este pedig a
Koronatanácson bejelentette, hogy szükségessé
vált a fegyverszünet kérése. Ettől kezdve szinte naponta érték egymást a különböző szintű
tanácskozások. Az előkészületeket szeptember
közepétől az ifjabb Horthy Miklós vezette „kiugrási iroda” koordinálta. A polgári vonalért
Ambrózy, a katonaiért Vattay felelt.
Horthy felkérésére Náday István nyugállományú vezérezredes szeptember 22-én a szö‑
vetségesek olaszországi főhadiszállására, Ca‑
sertába repült. Maitland Wilson tábornok közölte vele, hogy csak a feltétel nélküli megadást

fogadják el. 24-én a kormányzó intézkedett egy
hivatalos delegáció kiküldéséről a Szovjetunióba, amely Faragho Gábor vezérezredes vezetésével október 1-jén érkezett Moszkvába.
A mindenről értesülő németek újabb fegyveres akcióról döntöttek. Október 2-án Veesen‑
mayer teljhatalmú német követ közölte Szálasi
Ferenccel, a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom vezérével Hitler döntését, hogy
ő lesz az ország első embere. Veesenmayer figyelt arra is, hogy a nyilasok mellett más politikai erők is a megalakuló kormány mögött álljanak. Többek között felvette a kapcsolatot az
Imrédy-féle Magyar Megújulás Pártjával és a
Magyar Nemzeti Szocialista Párttal.
Molotov szovjet külügyminiszter október
8-án éjszaka nyújtotta át a szovjet fegyverszünet
feltételeit, amelyeket Faragho 9-én este távirati
úton továbbított Budapestre. Ezek szerint Ma-

A német 503. nehézpáncélososztály Pz. VI/II.
(Tiger II., Királytigris)
harckocsija a budai Várban
1944. október 15-én
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gyarország köteles tíz napon belül visszavonni
közigazgatását és haderejét az 1937. december
31-i határokra, hadat üzenni Németországnak,
amely siker érdekében a Szovjetunió katonai segítséget nyújt Magyarországnak, fogadnia kell
egy szövetséges ellenőrző bizottságot, s a feltételek elfogadása esetén a szövetségesek készek
megkötni a fegyverszüneti szerződést.
Horthy október 10-i visszajelzése alapján
Faragho 1944. október 11-én este aláírta az
előzetes fegyverszüneti feltételeket. A Moszkvában lévő Churchill brit miniszterelnök 13-án
hozzájárult a tárgyalások folytatásához. Az
amerikai hozzájárulás távirati úton, 14-én érkezett meg.
A kiugrási kísérlet bukása és a szélsőjobboldali hatalomátvétel azonban új helyzetet
teremtett. A Lakatos-kormány és a Honvéd
Vezérkar nem részesítette kellő támogatásban a
kormányzót és környezetét. A fővárosban kevés magyar katonai erő állt rendelkezésre. Parancsnokaik kiiktatása után csak Lázár Károly
altábornagy, a Testőrség parancsnoka foghatta össze a meglévő erőket. Lázár 2000 katonára, ugyanennyi rendőrre, 5 rendőrségi páncélgépkocsira és 6 kis harckocsira számíthatott.
Az 503. nehézpáncélos-osztály több mint 30
Királytigris harckocsijával felvonuló németekkel
szemben, akik – a nyilasok nélkül – 25 ezer fővel rendelkeztek, ekkora erőnek nem volt esélye.
Horthy nem tájékoztatta sem a Honvéd Vezérkar főnökét, sem a hadseregparancsnokokat,
sem a Magyar Front vezetőit a fegyverszünet
bejelentésének időpontjáról. Ez lehetetlenné
tette a tábornokok határozott intézkedését,
egyúttal kiiktatta a szervezett budapesti szociáldemokrata munkásság esetleges fellépését is.
A kiugrási kísérlet napján, 1944. október
15-én Horthy 10 óra 30-kor jelentette be a Koronatanácson, hogy fegyverszünetet kér, majd
délben tájékoztatta Veesenmayert. Ezt követően a rádióban beolvasták kiáltványát – a legtöbb politikai és katonai vezető így értesült
a kiugrásról. Nem tudták, hogyan értelmezzék a hallottakat. A kormány passzívan várta
a történéseket, s a kormányzó is visszavonult,
kikapcsolva magát az események irányításából.
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Ezalatt Budapesten a németek és a nyilasok
letartóztatták a katonai, a csendőri és a rendőri
erők parancsnokainak egy részét, s megszállták
a stratégiai pontokat. Egyedül a háromszáz fős
Testőrség állt ellen fegyveresen. A rádióban
16 óra15 perckor már a nyilasok közvetítették
felhívásukat, 17 óra után a vezérkarfőnök parancsát a harc folytatásáról, majd 21 óra 40
perckor Szálasi Ferenc nyilatkozatát a hatalom
átvételéről.
Október 16-án délután – már német őrizetben – Horthy Miklós aláírta kiáltványának semmisségét, este pedig lemondását, egyben Szálasi Ferenc megbízását a miniszterelnöki teendőkkel. Az október 16-án megalakult
kormányban – német nyomásra – helyet kaptak más pártok is. Beregfy Károly vezérezredes
átvette a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar irányítását. Október 27-én az
Országtanács egyesítette az államfői és a kormányfői funkciót. Szálasi, mint a Hungarista
Munkaállam nemzetvezetője, november 2-án
letette az esküt.
Szálasi miközben hatalomra törekedett, nem
volt több mint Hitler vazallusa. A Nemzetvezető Munkatörzse nemzetpolitikai irodái, illetve az Államvezérkar kormányszékei egyaránt
igényt tartottak a tovább működő minisztériumok szerepének átvételére. Névleg totális, gyakorlatilag kaotikus hatalom alakult ki. A magyarországi hadműveleteket 1944 karácsonyától irányító német Otto Wöhler tábornokot
idézve: „mindenki kormányozni akart, ennek
következtében nem kormányzott senki”.
A hatalomátvétel utcai biztosításában részt
vevő, 1938-tól létező nyilas pártmilícia Fegyveres Pártszolgálat néven karhatalmi testületté alakult. Attól a hatalomátvétel után megalakított szervezetek (Fegyveres Nemzetszolgálat,
Nemzeti Számonkérés Szervezete, Országos
Számonkérő Iroda, Tábori Biztonsági Szolgálat) sem maradtak le a terror terén.
A Budapesten maradt zsidók közül sokakat
lőttek a Dunába, de rajtuk kívül sem volt senki
biztonságban a törvényeket semmibe vevő nyilas fegyveres formációk önhatalmú terrorjával
szemben.
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A magyarországi hadműveletek

A

németek három fő védővonalból és azok
reteszállásaiból álló erődvonal-rendszer kiépítését rendelték el 1944. szeptember
22-én. A Karola-vonal a Mátra-, a Bükk- és
a Zempléni-hegység déli lejtőin épült ki, az
északi iparvidék és bányák védelmére. Az Attila-vonal a főváros keleti előterében kialakított
pesti hídfőt fedezte, a Dunától a Dunáig teljes
félkörben. Kiépítését a magyar műszaki alaku-

latok szeptember 11-én, még a német parancs
előtt megkezdték. A Margit-vonal keleti szektorát a Balaton keleti széle, a Velencei-tó és a
Duna, nyugati szektorát a Dráva és a Balaton nyugati szegélye között építették ki, a zalai
olajvidék, a dunántúli nehézipar, vegyipar, kőolaj-finomítók és bányavidék védelme céljából.
A nyugati határon húzódó Birodalmi Védőállást (Reichsschutzstellung) 1944 szeptemberé-

Magyar gyalogsági kiépített
állás a Tisza partján
1944 októberében
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Magyar páncéltörő ágyú
az alföldi harcokban

től építtették ki, többek között hadifoglyokkal,
munkaszolgálatosokkal és magyar zsidókkal.
A magyarországi hadműveletek hat szakaszra bonthatók. Az elsőben Románia átállását
követően a szovjet haderő a Délkeleti-Kárpátokban 1944. augusztus 26-ától átlépte a magyar határt. A magyar Honvédség szeptember
5-én a Déli-Kárpátok lezárására indított utolsó
önálló hadművelete a tordai és az aradi csatába torkollott. Az előbbiben a 2. hadsereg szeptember 13-tól október 8-ig képes volt a szovjet és román csapatok feltartóztatására. A német Dél-Ukrajna Hadseregcsoport Magyarországra vonult vissza. A Székelyföldet szeptember 7-től kiürítették. A 4. Ukrán Hadseregcsoport felzárkózott az Északkeleti-Kárpátokra, a
2. betört Erdélybe.
A második szakasz az Erdélyben harcoló
magyar 2. és német 8., valamint az Északkeleti-Kárpátokban kitartó magyar 1. hadsereg
bekerítését célzó, október 6-i szovjet offenzívá-

val kezdődött. Bár október végére a 2. Ukrán
Hadseregcsoport délről elérte Budapestet és
elfoglalta a Tiszántúlt, a német–magyar haderő az október 31-éig tartó tiszántúli csatában
meghiúsította a bekerítést, a három hadsereg
visszavonult a Tisza mögé. Az október 6–31.
közötti debreceni csata a háború egyik legnagyobb páncélos ütközete volt.
A harmadik szakaszban, 1944. novemberében és decemberében a 4. Ukrán Hadseregcsoport az Északkeleti-Kárpátokból vis�szavonuló magyar 1. hadsereg nyomában haladt nyugatnak a Felvidéken és Szlovákiában.
A 2. Ukrán Hadseregcsoport a német 6. és
8. hadsereg ellenében elfoglalta Észak-Magyarországot és északról átkarolta Budapestet.
A 3. Ukrán Hadseregcsoport a magyar 3. hadsereggel és a német 2. páncéloshadsereggel
szemben elfoglalta a Dél-Dunántúlt, majd áttörte a Margit-vonal keleti szektorát és délről
befejezte Budapest bekerítését.
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Budapest ostroma 1944–1945

A negyedik szakaszban, a háború öt legnagyobb katlancsatája egyikében a ma gyar
I. hadtest és a IX. SS-hegyihadtest védte
Budapestet a szovjet Budapesti Csoporttal szemben. 1944 nyarán a magyar vezetés még bízott a front megmerevedésében
a Kárpátok vonalán. Szeptember 11-én viszont már elrendelte az Attila-vonal kiépí‑
tését a pesti hídfő védelmére, amelynek a
Karola- és a Margit-vonal összekötésén túl
az is feladata lett volna, hogy távol tartsa a
szovjet csapatokat a fővárostól, illetve hogy
kiinduló bázisául szolgáljon egy támadásnak, amelyet a Kárpát-medence megtisztítására Hitler többször is kilátásba helyezett.
Hitler 1944. november 23-án rendelte el Budapest háztól házig való védelmét, s december 1-jén nyilvánította erőddé a magyar fővárost (Festung Budapest).
A szovjet vezetés sem tervezett ostromot.
A kiugrási kísérlet kudarcáig úgy gondolta,

különösebb erőfeszítés nélkül bevonulhat a
magyar fővárosba. A nyilas hatalomátvételt
követően – amikor világossá vált, hogy a magyar hadsereg nem vált ki az arcvonalból –
döntött úgy, hogy a következő hadműveleti
cél Budapest legyen. Gyors, a német villámháborúra emlékeztető támadással, menetből szerette volna elfoglalni azt. Sztálin október 28-án telefonon maga adta ki a parancsot
a 2. Ukrán Hadseregcsoport parancsnokának a támadás megindítására. Október 29-én
öt szovjet hadtest a Duna–Tisza közén támadásba lendült. A magyar 3. hadsereg arcvonala összeomlott. Az Attila-vonal védelmére
sebtében bevetett erők azonban megállították és felmorzsolták a támadókat.
A november 4-i moszkvai parancs már
Budapest bekerítését és ostromát határozta meg. 1944 karácsonyára elesett a Margitvonal keleti szektora, a szovjet csapatok december 25-én Szentendrénél nyugatról kiju-

Légitámadás Budapest
ellen 1944 júliusában
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A szovjet csapatok
Budapest felé haladnak
1944. november elején

tottak a Dunához. A pesti hídfőt védő csapatok december végére visszavonultak az
Attila-vonal legbelső védőövébe. Az ostromot a szovjet–román csapatok korábbi alárendeltségükben kezdték meg.
A német és magyar parancsnokság december 24-én délután akkor tudta meg, hogy
a szovjet csapatok elérték a Duna nyugati oldalán lévő Budát, amikor egy harcfelderítő
járőr befutott Buda szívéig. A lakosságot is
meglepte a bekerítés. December 24-én délelőtt a férfiak karácsonyi bevásárlásaikat intézték, a nők az ünnepi fogásokat készítették, a nagyszülők unokáikkal szánkóztak a
budai hegyekben. Jártak a buszok, villamosok, játszottak a színházak és a mozik, vendégeket fogadtak az éttermek és a kocsmák.
A szovjet parancsnokok felszólították a
védőket a megadásra. A két parlamenter december 29-én indult el a városba. Egyikük
gépkocsija aknára futott és felrobbant, a másik bejutott, de visszafelé aknavető-tűzbe került. Mindketten hősi halált haltak.
A körülzárt csapatok ellátására a német
4. légiflotta kötelékében december 29-én fel-
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állított Budapesti Légiellátó Csoport napi
átlagban 47 tonna utánpótlást juttatott be,
ami alig érte el a szükséglet felét, de hatékonyabb volt a sztálingrádi légihídnál.
A szovjet csapatok lépésről-lépésre tudtak csak előrehaladni, a Duna keleti oldalán
lévő Pest 1945. január 18-án esett el. Február első dekádjának végére Buda helyzete
is tarthatatlanná vált. A február 11-ére készített kitörési tervet Karl Pfeffer-Wildenbruch
SS-Obergruppenführer, a Festung Budapest
parancsnoka 15 órakor ismertette a német
parancsnokokkal, a magyar I. hadtest parancsnoka, Hindy Iván vezérezredes 18 órakor értesült arról. 19 óra 45 perckor tájékoztatták az elöljáró német parancsnokságot,
s nehogy tiltó parancsot kaphassanak, rádiójukat használhatatlanná tették.
A kitörést egy szovjet felsőruházatba öl‑
tözött, ukránul beszélő csoport kezdte
20 órakor, amely a beszivárgó szovjet harcfelderítők visszatérési jelszavait alkalmazva
megnyitotta a frontot. A peremvonalat az élcsoport gyorsan áttörte, majd a további erők
is kijutottak a budai hegyekbe. 12-én azon-
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ban a szovjet erők ellentámadást indítottak, s 13-án reggelig elérték a 11-i arcvonalat.
A 20 ezer kitörőből több mint 10 ezer érte el
a budai hegyeket, ám csupán alig 1000 főnek
sikerült átjutnia a saját csapatokhoz. 5 ezren
elestek, 2000 főt elfogtak a budai hegyekben,
sokan eltűntek. A jelentős különbségre a
levéltári források nem adnak kielégítő magyarázatot. Sok, a 8. és 22. SS-lovashadosztályba – akaratától függetlenül – besorozott
magyarországi és Buda környéki sváb hazament és elrejtőzött, s bajtársai közül magával vitt mindenkit, akit csak tudott.
Az 1944. október 29-én megkezdődött
budapesti hadművelet 108 napon át tartott,
ebből 52 napot tett ki a város ostroma. A katlancsata 1944–1945 fordulóján eldőlt, amikor Hitler megtiltotta – az akkor még némi
eséllyel kecsegtető – kitörést. Február 11-én
mindennek vége lett. A még ellenálló támpontok felszámolása 13-áig tartott, a budapesti csata ekkor ért véget. Januárban a IV.

SS páncéloshadtest háromszor kísérelte
meg – sikertelenül – Budapest felmentését.
Az ostrom és így a szovjet megtorpanás
hozzájárult, hogy a német hadvezetés Magyarországra hozhassa át a 6. páncélos hadsereget az Ardennekből. A 2. és 3. Ukrán
Hadseregcsoport 1944 decemberében nyugatabbra állt, mint bármely más szovjet erő,
de 1945 márciusában még mindig ugyanott
harcolt, miközben a német–lengyel síkságon január 12-én támadásba lendült csoportosítás már Berlin ostromához készülődött.
A magyarországi hadműveletek ötödik
szakaszában az Ardennekből áthozott német
6. páncéloshadsereg I. SS páncéloshadteste
indított támadást 1945. február 17-én a Vág
és a Garam között. Nem érte el célját e hadsereg egészének a német 6. hadsereggel
és a magyar 3. hadsereggel együtt március 6-án a Dunántúl visszafoglalására megindított offenzívája, amelybe a Délnyugat-Dunántúlon bekapcsolódott a német

Szovjet csatarepülőgép
Budapest egyik
külvárosa felett
1945 elején
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A lebombázott Budapest
a Várhegyről nézve,
a felrobbantott
Duna-hidakkal

Szovjet gyalogság
helységharcban,
Budapesten

2. páncéloshadsereg, a Dráva mentén a Horvátországban harcoló F Hadseregcsoport.
A hatodik szakasz a 2. és a 3. Ukrán Hadseregcsoport 1945. március 16-án megindított bécs–brnoi hadműveletével kezdődött.
Napokig tartó harc zajlott a Dunántúl szívében, majd a szovjet hadsereg üldözésbe
ment át. Az összefüggő front Magyarország
területét a Birodalmi Védőállás mögé eső
Magyarbüks (Magyarbükkös) április 11-i elfoglalását követően, 12-én hagyta el.
A magyar haderő a háború végéig harcolva visszaszorult vagy kitelepült a Nagyné‑
met Birodalom osztrák, bajor és cseh terüle‑
teire. A háború vége összesen 517 helyen
érte a magyar katonákat. Beregfy Károly
vezérezredes 1945. április 26-án elrendelte,
hogy minden katonai szervezet a nyugati
szövetségesek előtt tegye le a fegyvert.
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Magyarország vesztesége
a XX. század háborúiban

A

Nagy Háborúban a történelmi Magyarország közel 20 milliós lakosságából
több mint 3 és fél millió katona vett részt. 660
ezer halottat vesztett, ezen kívül 800 ezer olyan
sebesültet, aki a háború folytatásából végleg kiesett. Az emberveszteségeket a népességhez viszonyítva az Osztrák–Magyar Monarchia – s
benne Magyarország – a negyedik helyet foglalja el 6,77%-kal Szerbia, Franciaország és
Németország mögött.

1914-es aranyárfolyamon számolva a Nagy
Háborúban Magyarország 7,8 milliárd dollárt
fordított hadikiadásokra, ami nem tartalmazza
a harcok okozta károkat.
Magyarország népességhez viszonyított embervesztesége a II. világháborúban 6,49%-kal
a negyedik Lengyelország, a Szovjetunió és a
Német Birodalom mögött. Az összes veszteség
az 1941–1944 közötti államterületen 830-950
ezer fő volt, a katonaveszteség 340-360 ezres,

A kisgörbői
háborús emlékmű
(Fotó: Szikits Péter)
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ebből 120-160 ezer a hősi halott. A légitámadások és a földi harcok miatt az ország trianoni területén 45 ezer civil vesztette életét. A polgári áldozatok száma (a zsidóság nélkül) összesen 80-100 ezerre tehető. A visszacsatolt területek polgári veszteségeiről nincsenek összesítő adatok.
A szovjet fogságba kerültek legalább 20%-a
polgári személy volt, de Budapesten ez duplája
is lehet az országos átlagnak. A „málenkij robotra” („kicsiny munkára”) a Szovjetunióba elhurcolt lakosság 200 ezer főt tesz ki. Budapest
védőinek száma 75-80 ezer magyar és német
katona lehetett, ám a szovjet 2. Ukrán Hadseregcsoport 188 900 védőt jelentett. Ekkor terjedt el a gyakorlat, hogy a fogságba esett katonákat összefogdosott civilekkel egészítették ki.
Az anyagi veszteséget tekintve 22 milliárd
(1938-as vásárlóerejű) pengő értékben pusztultak el javak, ami az 1938. évi nemzeti jö-

Katonatemető
az ÉszakkeletiKárpátokban,
Tatarow felett
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vedelem több, mint ötszöröse, a nemzeti vagyon 40%-a.
Az 1914–1918-as Nagy Háborúban Orosz‑
ország után az Osztrák–Magyar Monarchia
vesztette a legtöbb hadifoglyot, kb. 2-2,1 millió főt. Az osztrák–magyar katonák nemzetiségi összetételéről nem állnak rendelkezésre
pontos adatok. A történelmi Magyarországról
700-800 ezren eshettek hadifogságba.
A II. világháború háború során Magyarország 1941–1944 közötti területéről közel 1 millió magyar került fogságba, ebből mintegy
700 ezer magyar katona. Nyugatról 1947-ig
300 ezren, a Szovjetunióból 1950-ig 400 ezren, 1956-ig további 15 ezren tértek haza. 80100 ezren haltak meg a táborvilágban, túlnyomó többségük a Gulag áldozata lett. E számban csak részben van benne a „málenkij robotra” elhurcolt lakosság, velük együtt hozzávetőleg
150-200 ezren haltak meg a Szovjetunióban.
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Az új államiság kiépítése Magyarországon

A

még Horthy kormányzó által Moszkvába küldött fegyverszüneti bizottság
1944. október 18-án Moszkvai Magyar Bizottság néven kormányalakítási szándékkal lépett fel. A bizottsághoz csatlakozott még a
szovjet oldalra átment Miklós Béla vezérezredes, a magyar 1. hadsereg egykori parancsnoka és Vörös János vezérezredes, a Honvéd Vezérkar utolsó, Horthy által kinevezett főnöke.
December elejére eldőlt, hogy Magyarországon új államiságot deklarálnak. Moszkvában
kialakították a kormánylistát is. Az 1944. december 21-én Debrecenben összehívott Ideiglenes Nemzetgyűlés a magyar állam kizáróla-

gos képviselőjévé nyilvánította magát. A 22-én
megválasztott Ideiglenes Nemzeti Kormány
még aznap fegyverszüneti kérelemmel fordult
Moszkvához, december 28-án hadat üzent Németországnak, majd hatályon kívül helyezte a
zsidótörvényeket és a zsidórendeleteket, s feloszlatta a fasisztának minősített szervezeteket
és pártokat.
A december 28-án Moszkvába indult,
Gyöngyösi János külügyminiszter vezette delegációval a fegyverszünet szövegét január 18-án
ismertették. A 20-án, aláírása napján érvénybe lépett fegyverszünet kötelezte Magyarországot a Németországnak küldendő hadüze-

A Honvéd Határőrség
zászlószentelése
az Országház előtt,
1948. március 15-én
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netre; a magyar területen lévő német fegyveres erők és rendészeti szervek lefegyverzésére; a haderő és az adminisztráció visszavonására az 1937. december 31-i határok mögé; a
szövetséges csapatok mozgásának biztosítására
magyar költségen; a hadifoglyok szabadon bocsátására; bizonyos jogszabályok hatályon kívül helyezésére; a Magyarországra került értékek visszaszolgáltatására; 300 millió, 1938-as
vásárlóértékű dollár jóvátétel fizetésére a Szovjetuniónak, Jugoszláviának és Csehszlovákiának (200:70:30 arányban); a németbarát és
fasiszta politikai, katonai és félkatonai szervezetek betiltására; valamint Szövetséges Ellenőrző Bizottság fogadására.
A fegyverszünet előírta Magyarország bekapcsolódását a Németország elleni háborúba. A haderő szervezése január 30-án indult
meg. Öt hadosztály felállításához kezdtek hozzá, kettő alakult meg. Az 1. és a 6. gyaloghadosztály 1945 áprilisában kijutott az ausztriai
hadműveleti területre, ám a harcokba már nem
kapcsolódott be.
Az 1947. február 10-i párizsi béke szeptember 17-én lépett életbe. Mindazon államok képviselői aláírták, akik egymással hadiál-

lapotban álltak. 8 rész 42 cikkéből, 6 mellékletből, valamint 2 függelékből állt. A függelékben kapott helyet az Atlanti Charta és a fenti
fegyverszünet. A béke semmisnek nyilvánította
a területi változásokat, s három, az 1920. évi
trianoni békében még Magyarországnak ítélt
községet átadott Csehszlovákiának. Magyarország kötelezettséget vállalt, hogy biztosítja
az emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat, megszünteti a faji alapon és az antifasiszta tevékenység megtorlására hozott intézkedéseket, s nem engedélyezi fasiszta és revizionista szervezetek működését. 65 ezer fős
szárazföldi haderőt és 5 ezer fős légierőt tarthatott fenn; atomfegyverek, saját meghajtású
vagy irányított lövedékek birtoklásának tilalmával. A béke 6 évet írt elő a fegyverszünetben megszabott jóvátétel teljesítésére; elrendelte a zsidó javak és jogok visszaállítását vagy a
méltányos kártalanítást; lehetőséget biztosított
a Szövetséges és Társult Hatalmaknak, hogy
területükön lefoglaljanak, visszatartsanak vagy
felszámoljanak minden magyar vagyont; Magyarországnak le kellett mondania maga és állampolgárai követeléseiről.
Vae victis...

A magyar Szent Korona*

A Szent Korona tana alighanem némi magyarázatra szorul: egyes magyar jogtörténészek – komoly és kevésbé meggyőző érvekkel egyaránt – az egész magyar történelemre visszavetítik ezt az elképzelést, melynek
lényege, hogy a Szent Korona reprezentálja a magyarságot: annak része minden magyar ember és minden magyar terület. Tehát, akinél a Korona, az az ország törvényes

ura. Ehhez hasonló elképzelés nem ismeretes a modern európai jogtörténetben, aminek az a magyarázata, hogy a Szent Korona
tanát ebben a formájában a Horthy-rendszer
alakította ki és ültette be mélyen a magyar
köztudatba.
A tan szerint minden magyar terület – régi‑
esen: a „Szent Korona országai” – is része a Koronának, és ezzel együtt az ezer-
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éves magyar államiságnak: ez egyértelmű és nyilvánvaló, ugyanakkor érthető Trianon-ellenes revizionista érvelés. Ez
egyébként azt is jelenti, hogy aki egyszer
magyarnak születik, mindig magyar marad, nem szakadhat ki a nemzet testéből.
1977-ben pedig az amerikai döntés vitatói közül többen is amerikai állampolgárok
voltak. Ezt a politikai-jogi eszmét a Horthy-‑
rendszer belevéste az emberek tudatába: Magyarország király nélküli királyság volt, a bírósági ítéleteket pedig a Szent
Korona nevében hirdette ki minden magyar bíróság. Ez egyértelműen indokolja a politikailag aktív amerikai magyarság többségének heves tiltakozását az ellen, hogy a Szent Koronát kiadják egy
olyan rezsimnek, amely Moszkvától függ,
s amely nem szabad választások útján került hatalomra, sőt szovjet segítséggel buktatott meg egy szabadon választott rendszert
(1947–48), majd szintén szovjet tankok segítségével verte le a magyar nép szabadságharcát 1956-ban.
Ez sem mentség azonban azokra az alkalmankénti durva becsületsértésekre, gyalázkodásokra és vérdíjakra, melyeket a továbbiakban nem részletezünk.
A Szent Koronát az amerikai levéltárak
helytelenül „the Crown of St. Stephen”, azaz
Szent István Koronája néven tartják számon. Számos művészettörténész bizonyította már, hogy ez a Korona nem lehet azonos azzal, amelyet állítólag II. Szilveszter
pápa adományozott első királyunknak, valamint azt, hogy a fejék egyik része egyértelműen bizánci eredetű, és minden bizonnyal
az 1070-es években, tehát Szent István halála után készült. A Korona felső része, az ún.
latin korona viszont készülhetett egy első királyunkhoz kapcsolódó tárgyból is. Az öt jelvény közül valószínűleg csak a palást származik Szent István korából, azt ugyanis Gizella királyné készíttette.)
Érdemes megjegyezni, hogy az 1945 és
1978 közötti időszak nem az első kapcsolat az
Újvilág és a Szent Korona között. Korábban
egyszer már felmerült a terv, hogy az osztrákok elől a tengerentúlra menekítik, s a húszas
években egy amerikai pénzügyi szakértő is
kapcsolatba került a Koronával, nem kis fejtörést okozva Horthy Miklós kormányzónak.

1909M koronaőr
díszföveg
és koronaőr atilla

Balra: 1876 M koronaőr víbárd,
az alabárdok egyik fajtája.
A Szent Korona őrzésére
felállított testületnek kiemelt
protokolláris szerepe volt az
állami és egyházi ünnepeken,
ilyenkor a koronaőrök szinte
kivétel nélkül víbárddal
vonultak ki
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A Szent Korona
és a koronaőrség tagjai
(Lux Gyula gyűjteményéből)

Elevenítsük fel ezt a két történetet, melyek
közül az elsőt a néhai Sziklay Andor magyar
származású amerikai diplomata és műkedvelő történész rekonstruálta még kormányszolgálata idején, a másodikat pedig Sági Pál
mesélte el a Magyar Híradó és az Amerikai
Magyar Világ 1973. októberi számaiban.
1851–52. évi amerikai útja során Kossuthnál szolgálattételre ajánlkozott egy fiatal
New York-i festő és újságíró, William James
Stillman. Kossuth nem mindennapi feladatot
bízott rá: Stillmannak Amerikába kellett volna vinnie a Szent Koronát. 1849 késő nyarán
a menekülő Kossuth és Szemere Orsovánál
elásatta a koronaékszereket tartalmazó ládát
és a palástot, s azokat az osztrákok 1853-ig
nem is találták meg. Kossuth azt szerette volna, ha a Korona nem kerül Ferenc József kezébe, mert ha nem koronázzák meg, akkor
Magyarországon csak trónbitorlónak számít. Stillman el is utazott Magyarországra, de
nem tudott kapcsolatba lépni Kossuth itthoni híveivel, így sikertelen küldetését feladva
távozott Pestről. Harminc évvel később Kossuth már nem emlékezett, vagy nem akart
emlékezni a történetre...
A Szent Koronával kapcsolatos másik történetet Sági Pál így meséli el: „Az 1920-as
évek elején Magyarországon óriási infláció
dühöngött. Külföldi kölcsön kellett. A Nép-

szövetség segítségével sikerült is 250 millió
aranykoronás kölcsönt kapni. Ennek azonban egyik feltétele az volt, hogy az ország a
Népszövetség pénzügyi felügyelete alá kerül. A Népszövetség Jeremiah Smith amerikai jogász-bankár pénzügyi szakértőt nevezte ki Magyarország pénzügyi főbiztosának.
A Várban rendezték be főhivatalát. Segítségével a kormány egyensúlyba hozta a költségvetést. Munkája befejeztével a kormányzó megkérdezte, hogy mivel szerezhetne
neki örömet, milyen emléket vinne magával legszívesebben Magyarországról. Horthy
Miklós legnagyobb meglepetésére azt felelte:
szeretné megnézni a Szent Koronát. Ez nem
volt egyszerű dolog, a koronát nem szánták látványosságnak, nem lehetett csak úgy
mutogatni. Horthy végül koronatanácsot hívott össze, és előadta az ügyet.” Végül Smith
megtekinthette a Szent Koronát.
Felmerülhet a kérdés, hogy miért volt ekkora felhajtás Smith kérése miatt. A válasz
egyszerű: 1978 előtt a Szent Korona – ahogyan Sági is említi – nem volt hétköznapi
látványosság, korábban a XX. század során
csupán egyszer, az 1938. évi Szent Istvánnapi ünnepségek alkalmával volt nyilváno‑
san kiállítva. Első komolyabb szakmai vizsgálatát a múlt század legvégén egy Ipolyi
Arnold vezetése alatt álló akadémiai bizott-

453

MAGYARORSZÁG A XX. SZÁZAD VILÁGHÁBORÚJÁBAN

ság végezte, majd 1938-ban ismét lehetőséget kaptak a tudósok, de a Koronát meg sem
érinthették! Ötvösmunkát így nehéz megvizsgálni.
1938-ban Petrás István készített egy sor kiváló fotót a Szent Koronáról és a többi re‑
gáliáról s amelyeket az 1977 decemberében
a koronaékszerek azonosítása végett Amerikába küldött magyar szakértők is felhasználták; a Koronát a Horthy-korszakban más
alkalommal még fotózni sem volt szabad!
Ezt a féltve őrzött jelvényegyüttest a koronaőrség felügyelte. A két országos koronaőr – egy katolikus és egy protestáns – mellett a koronaőrség vigyázta a regáliákat a budai Királyi Vár északi szárnyában, egy külön erre a célra kiépített páncélteremben:
ide engedték be Jeremiah Smith-t a minisztertanács és a két országos koronaőr beleegyezésével. A két háború között a koronaőrség parancsnoka ezredes, parancsnokhelyettese alezredes, szolgálatvezetője alhadnagy, 24 tagja pedig altiszt volt. Az 1928. évi
XXV. törvény részletesen leírta a Szent Koronával kapcsolatban álló személyek jogköreit és kötelességeit. Emellett tudni kell még,
hogy a koronaőrök esküt tettek a regáliák
védelmére; az 1715-ből származó eskü szövege így szólt: „...Magyarország Szent Koronáját s a többi királyi és országos éksze‑
reket... tehetségemhez mérten... gondosan
és híven megőrzöm s megtartom, az annak
őrzésére rendelt katonákat hü és gondos őrzésre intem, s annak megőrzésére nézve kellő fegyelemben tartom; s a Szent Koronát és
az a mellett lévő királyi s országos ékszereket semmiféle mesterkedéssel, semminemű
csalással vagy ravaszsággal és semminemű
úton s módon az országtól és a törvényesen megkoronázott királytól el nem idegenítem, Isten engem úgy segéljen, s boldogságos Szűz Mária s minden szentek.”
A második világháború kirobbanásakor
a két országos koronaőr báró Perényi Zsigmond és gróf Teleki Tibor, a koronaőrség parancsnoka vitéz Máriássy László, helyettese
pedig vitéz Pajtás Ernő volt. [...]

Budapest, 1978. január 5-én éjjel; amerikai
és magyar szakértők és külügyi dolgozók
a Parlament épületében aláírják a koronaékszerek átadásáról szóló hivatalos jegyzőkönyvet.
Az oroszok elől menekülő Szálasi Ferenc parancsára Pajtás Ernő ezredes, a koronaőrség utolsó parancsnoka 1945 márciusában a magyar koronázási ékszere‑
ket német földre vitte, majd több, holly‑
woodi akciófilmbe illő kaland után végül
átadta azokat a 7. amerikai hadsereg ügyeletes tisztjének. Így kezdődött a Szent Korona amerikai kalandja, mely csaknem
33 évig tartott. Az Amerikai Egyesült Államok
kormánya 1947-ben úgy döntött, hogy a jelvényeket nem adja vissza a magyar kormánynak, s azokat a legnagyobb titoktartás mellett
1953-ban az Egyesült Államokba szállíttatta.
A hidegháború éveiben a koronaékszerek
sorsa a kétoldalú amerikai–magyar viszony
egyik rendezésre váró kulcselemévé vált.
Az amerikai kormány a jelvényegyüttes vis�szaszolgáltatását a magyar-amerikai viszony
alakulásától tette függővé, míg a magyar fél
többször is hangsúlyozta, hogy a regáilákat
a magyar nép tulajdonának tekinti, s azok
semmiféle tárgyalási alapot nem képezhetnek. 1956, majd a vietnami háború alakulása miatt a kétoldalú kapcsolatok normalizálására csak az enyhülési folyamattal párhuzamosan, a hetvenes évek folyamán kerülhetett sor, s ekkor már a látványos közeledés dominált.
1976 novemberében, Jimmy Carter elnök
megválasztásának időpontjában már csak
két rendezetlen kérdés maradt: a koronaékszerek visszaszolgáltatása és a legnagyobb
kereskedelmi kedvezmény kölcsönös megadása. Ezeket 1977 és 1978 fordulóján rendezték, így került vissza Budapestre a Szent
Korona, a jogar, az országalma, a kard és a
palást.
* Az idézet Glant Tibor: A Szent Korona amerikai
kalandja 1945–1978 (Kossuth Egyetemi Kiadó,
Debrecen, 1997) című könyvéből való
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A

lengyelországi események 1956-ban
több vonatkozásban is hatottak a magyarországi helyzetre. Egyfelől a Poznanban
történtek, az azt követő megtorlás, valamint az
október második felében bekövetkezett események híre eljutott Magyarországra. A szovjet
vezetésnek a „lengyel válság megoldása” során szerzett tapasztalatai hatottak a „magyar
kérdés rendezésével” kapcsolatos politikai
elképzelésekre és döntésekre. Ki kell hangsúlyozni, hogy a szovjet csapatok 1956. október 19-i harckészültségbe helyezése és a
Magyar Néphadsereg részére ekkor kiadott
intézkedések – elsősorban a szovjet csapatok
esetében – katonai szempontból jó kiinduló alapul szolgáltak a nem várt magyarországi események rendezéséhez.
Hruscsov 1956-ig több ízben kifejtette,
hogy Magyarországon adott esetben készek
minden eszközt felhasználni. A lengyelországi
Poznanban 1956. június 28-án bekövetkezett
munkásmegmozdulások közvetlen hatására P.
N. Lascsenko altábornagy, a Magyarországon állomásozó szovjet Különleges Hadtest
parancsnoka – az 1956-ban hatályos nemzetközi szerződéseket súlyosan megsértve – utasítást kapott: készítsen tervet a szovjet csapatoknak „a szocialista társadalmi rend fenntartása,
védelme, adott esetben helyreállítása” érdekében történő alkalmazására.
A tervben, amely a „Volna” – magyarul –
„Hullám” fedőnevet kapta, rögzítették, hogy
a fővárosban lévő fontosabb objektumok védelme a 2. gépesített gárdahadosztály feladata, míg a 17. gépesített hadosztály fő erői az
osztrák határ lezárását hajtják végre. A szovjet csapatok karhatalmi célú alkalmazására
készült terv tartalma egyértelműen bizonyítja, hogy a szovjet legfelső politikai vezetés egy
Magyarországon kibontakozó politikai válság
kezelésében az erő korlátlan alkalmazására he-
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lyezte a hangsúlyt. A magyar politikai vezetők
egy része is tudott arról, hogy ha szükségesnek
látják, a Magyarországon lévő szovjet haderő
karhatalmi célú alkalmazása lehetséges.
Október 16-án Szegedről indult útjára a
kezdeményezés, hogy az 1848-as márciusi ifjúság példáját követve megfogalmazzák: „Mit
kíván a magyar nemzet?” Külpolitikai téren a
legfontosabb követelések közé tartozott a szovjet–magyar kereskedelmi szerződések felülvizsgálata az egyenjogúság alapján és a békeszerződés értelmében az összes szovjet csapatok Magyarországról való kivonása. Az egyetemisták új nemzeti jellegű címer és katonai
egyenruha bevezetését is követelték.
Október 23-án – a műegyetemisták előző
nap elfogadott döntésének megfelelően – folytatódott a demonstráció szervezése. A belügyminiszter betiltotta a felvonulást, és azzal fenyegetőzött, hogy ha kell, a tüntetést a fegyveres erők alkalmazásával fogja megakadályozni. A párt és a kormány vezetői a tűzzel
játszottak. Marosán György és Révai József
a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottsága ülésén nyíltan kimondták: „Ha kell, lövetni fogunk!” A diákok egyébként sem sokat
törődtek a belügyminiszter tilalmával, sőt a
tilalom mozgósító erővé vált. A tüntetés átszakította a félelem gátjait. A reformista jelszavak is mind élesebbé váltak. „Rákosit a
Dunába, Nagy Imrét a kormányba!” „Aki
magyar, velünk tart!” „Ruszkik haza!” – skandálta a Parlament előtt a már kétszázezer főre
duzzadt tömeg. Ezrek gyülekeztek Budapest
más pontjain is.
A tömegek által a vezetésbe visszakövetelt
Nagy Imre a szocialista demokráciáért tüntető
magyar ifjúságot a rend, a fegyelem megerősítésére szólította fel. Az események gyorsan
követték egymást. Nagy Imre beszédével közel egy időben a tüntetők ledöntötték a Sztá-

457

MAGYARORSZÁGON MINDEN ESZKÖZ BEVETHETŐ… – 1956
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A hazáért mindhalálig – 1100 éve

Október 23-án este
a Bem térről a Nagy
Imrét éltető tömeg
a Parlament elé vonult

lin-szobrot, a Rádió épületét védő – elsősorban államvédelmi – erők az akkor még fegyvertelen tüntetőkre tüzet nyitottak. Gerő Ernő
és Hruscsov egyeztetését követően a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok fő erői
megindultak Budapest felé.
Budapesten a Rádió épületénél eldördülő, halálos áldozatokat is követelő sortüzet
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követően a civilek fegyverszerzési akciói elsődleges célpontjává a Budapest és környékén lévő laktanyák, rendőrségi objektumok
– kapitányságok és rendőrőrsök – fegyverés lőszerraktárai váltak, és hamarosan lefoglalták és szétosztották a budapesti nagyüzemek egy részében tárolt fegyver- és lőszerkészleteket is.
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Döntés
a szovjet csapatok bevetéséről

A

z SZKP KB Elnökségét október 23án moszkvai idő szerint kb. 23, magyar
idő szerint 21 órakor Zsukov arról tájékoztatta, hogy Budapesten a „százezres” tüntetés
résztvevői „felgyújtották a Rádiót”, Debrecenben „elfoglalták a megyei pártbizottság és
a BM megyei főosztály épületét”. Az elnökségi tagok többsége mindezt elegendőnek tartotta ahhoz, hogy támogassa Hruscsov javaslatát: „a csapatoknak be kell vonulniuk Budapestre”.
A szovjet vezetés javaslatai és döntései
megvalósítása érdekében az Elnökség tagjai
közül Mikojant és Szuszlovot, a szovjet fegyveres erők vezérkari főnökének első helyettesét, Malinyin hadseregtábornokot és a KGB
elnökét, Ivan F. Szerovot Magyarországra
küldte. A végső döntést megelőzően Hruscsov berendelte a Kremlbe az akkor Moszkvában lévő Rákosi Mátyást is, aki haladékta-

lanul szükségnek látta a szovjet csapatok közbelépését.
Fontos kihangsúlyozni, hogy a szovjet csapatok október 23-i bevetésével – függetlenül attól, hogy azt kérték, vagy a bevetés
tényét tudomásul vették – a magyar politikai
vezetés meghatározó része egyetértett. A szovjet vezetőknek a válság kezelésével kapcsolatban adott „tanácsait” elfogadták, és azok végrehajtását magukra nézve kötelezőnek tartották. Bizonyítható, hogy a szovjet vezetők által
kijelölt, majd az események hatására többször
módosított mozgástér határait – október 23-a
és 28-a között – a magyar vezetés egyetlen lényeges kérdésben sem lépte át. Október 31-ig
a szovjet vezetés alkalmasnak tartotta a Kádár
János vezette párt-, és a valójában formálisan
nem létező, Nagy Imre nevével fémjelzett állami vezetést a kialakult válság szovjet érdekeknek megfelelő kezelésére.

A ledöntött Sztálin-szobor
feje a Rákóczi úton
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A szovjet csapatok Budapestre rendelése

A

z SZKP KB Elnökség döntése alapján a Fegyveres Erők Minisztériuma október 23-án 20 órakor – egy órával az erre vonatkozó politikai döntést megelőzően – riadókészültségbe helyezte a Magyarországon állomásozó szovjet Különleges Hadtest két gépesített hadosztályát, és meghatározta, hogy
a hadtest fő erőivel vonuljon be Budapestre,
foglalja el a város legfontosabb objektumait és állítsa helyre a rendet. A hadtest vezetése feladatul kapta még, hogy erői egy részével fedezze önmagát és tevékenységét az osztrák–magyar határ irányából.

Szovjet páncélkocsi magyar
nemzeti lobogóval
az Astoria Szálló előtt

A szovjet katonai vezetés előtt a helyzet 24én a déli órákra tisztázódott. Számukra is egyértelművé vált, hogy a fontosabb objektumok
közül több a fegyveres csoportok kezébe került,
a rendőrség erői dezorganizálódtak, passzívak
voltak, a magyar egységek az aktív harctevékenység folytatására határozott parancsot nem
kaptak, és sok katona és néhány szervezett alegység is átállt a felkelők oldalára. Becslésük
szerint Budapesten a fegyveres felkelők együttes létszáma kb. 2000 fő körül mozgott, akik
közül tapasztalataik szerint a legaktívabbak a
VIII. és IX. kerületiek voltak.
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A Budapesten lévő szovjet csapatok létszáma ekkor – október 24-én – még egy hadosztály létszámát sem haladta meg. A fegyveres felkelők ellen bevetett 6000 szovjet katona, 290 harckocsi, kb. 120 páncélozott szállí-

tó harcjármű és 156 ágyú kevésnek bizonyult.
159 vadászrepülő és 122 bombázó várt a bevetési parancsra. A szovjet katonai erők felvonulásának ezen időszakában a vadászrepülők
fedezték a menetben lévő csapatokat és ezen

Harckocsik zárják le
a Margit-híd pesti hídfőjét

A hazáért mindhalálig – 1100 éve

Budapest, október 25. Szovjet
harckocsik és békés tüntetők
a Parlament előtt,
a Kossuth téren

a napon a 177. bombázórepülő gárdahadosztály repülői – Budapest és más városok felett –
84 erődemonstrációs és felderítő repülést hajtottak végre.
Október 23-ról 24-re virradóra Magyarországra rendelték a Románia területén (Temesvár) állomásozó 33. gépesített gárdahadosztályt és a Kárpáti Katonai Körzetben állomásozó 128. lövész- és 39. gépesített gárdahadosztályokat. Október 24-én 0 óra 15 perctől
reggel 7 óráig a csapatok akadálytalanul átlépték a határt, és a számukra meghatározott körzetben gyülekeztek. Szovjet források szerint az
így riadókészültségbe helyezett és „rendcsinálás” céljából bevetett öt hadosztály állományába 31 500 fő, 1130 harckocsi és önjáró löveg,
616 tüzérségi löveg és aknavető, 185 légvédelmi löveg, 380 páncélozott szállító harcjármű
és 3830 gépkocsi tartozott.
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Budapesten október 24-én a hajnali órákban megjelentek a szovjet Különleges Hadtest
páncélos járművei, T–34-es harckocsijai, és
megkezdték „elrettentő”, valójában öngyilkos
cirkálásukat a város főbb közlekedési útvonalain, csomópontjaiban.
A lakott településeken folytatott harc megvívásának legelemibb harcászati szabályait felrúgva, felderítés, gyalogos támogatás – tehát a
győzelem esélye – nélkül újra és újra beküldték harckocsijaikat, és a felülről nyitott, a minimális védelmet sem biztosító páncélozott szállító járműveiket szűk utcák magas házai közé,
amelyek a felkelők részére kitűnő harci terepül szolgáltak, jó manőverezési lehetőséget és
megfelelő védelmet biztosítottak.
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Felkelő-szabadságharcos csoportok megalakulása
és harcai Budapesten

A

magyar és szovjet csapatok ellen Budapesten – az október 23-tól 29-ig terjedő
időszakban – ténylegesen néhány ezer fő vette fel a harcot. Néhány fontosabb csomópont,
objektum szilárd tartásán túl szinte mindenütt
jelen voltak, megtámadták az ide-oda mozgó
szovjet és magyar páncélosokat, és nagy veszteségeket okoztak nekik. A felkelők többsége munkásfiatal, kisebb része diák, egyetemista volt, de nagy számban akadtak közöttük tizenéves gyerekek is. Primitív harceszközökkel
– kézifegyverek, benzines palackok – szálltak
szembe a szovjet tankokkal. Sikereikben természetesen a döntő tényező az volt, hogy a felkelők maguk mögött tudhatták a lakosság gyakorlati támogatását.
Budán a Széna téri csoport október 27-ig,
a fegyverek ideiglenes és részleges letételig a
Széna teret, a Moszkva teret és annak közvetlen környékét ellenőrizte, de akciókat hajtottak
végre a Margit híd budai hídfőjétől a Batthyá-

ny térig, illetve a Szilágyi Erzsébet fasor mentén a Szép Ilonáig terjedő szakaszon. Pesten
a VIII. és IX. kerületekben a Corvin köz környékén jórészt fiatalabb munkásokból és diákokból állt a moziban, illetve a Ferenc és József körútra, valamint az Üllői útra néző házakban vagy ezeknek a magyar és szovjet csapatok által használt fontos közlekedési útvonalaknak a közelében megalakult, hosszabb-rövidebb ideig harcoló csoportok magva. Voltak
csoportok, amelyeket – ahogy ez a Práter utcai csoport esetében is történt – a környék lakói szerveztek meg. A csoportok többségéhez
az általános iskolások, az ipari tanulók és gimnazisták nagy számban csatlakoztak.
„A harcok legaktívabb résztvevői a fiatalkorú diákok és az úgynevezett vagányok voltak. Az alakulatukat elhagyó katonák közül is
sokan csatlakoztak a Corvin közi csoportokhoz.” A választott hivatásukat gyakorló orvostanhallgatók voltak azok, akik a harcok be-

A Széna téri csoport tagjai
a Rákosi-villa udvarán

A hazáért mindhalálig – 1100 éve

A Vajdahunyad utcai corvinista csoport tagjai.
A számozást a későbbi megtorlások során a beazonosításhoz használták

A Práter utcai Bosnyák-raj tagjai a Práter utcai iskolánál
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szüntetéséig, október 28–29-ig, majd november 8–9-ig a fegyveres csoportoknál, illetve az
ezekből megalakult nemzetőr alegységeknél
maradtak. A távozók helyére – és ez mindkét
időszakra érvényes – egyre fiatalabbak léptek.
A fegyveres csoportokon belüli kapcsolat –
az események jellegéből következően – az október 23-a és 28-a közötti időszakban nagyon
laza volt. A hatalom ellen harcot vállaló személyek egyénileg, saját elhatározásból csatlakoztak társaikhoz, és arról is szabadon dönthettek, hogy mikor és milyen körülmények
között szüntetik be a harcot. A harcok következtében szétszóródott csoportok tagjainak
egy része a szálláshelyre visszatérve régi és új
fegyveres társaival folytatta az ellenállást. Másik része a körzetben tevékenykedő csoportok
egyikéhez csatlakozott, de voltak olyanok is
szép számmal, akik a harc végleges beszüntetéséről döntöttek.
Az állandó harcok, a lebukástól való félelem, az ebből fakadó bizalmatlanság, a létszám, beleértve a vezetők állandó változása,
a felbomlás és újraszerveződés egymást köve-

tő periódusai nem tették lehetővé a csoportok
egységes szervezetbe való tömörítését október
28–29-ig, a forradalom győzelméig.
Felkelő-szabadságharcos csoportok elsősorban a fővárosban alakultak, de a kormányellenes fegyveres erők az ország területéből is,
egymáshoz nem kapcsolódó részen, kis területeket ellenőriztek. A felkelő csoportok a legaktívabban vidéken Bács-Kiskun, Győr-Sopron,
Heves, Komárom, Nógrád, Somogy, Pest és
Veszprém megyében tevékenykedtek.

A szovjet és magyar
politikai vezetés a „válság” kezelésének
lehetséges módjairól

A Moszkvából nagy sietve Budapestre érkező Mikojan és Szuszlov a szovjet Különleges
Hadtest Budapestre vezényelt csapatait irányító törzs jelentése és az ugyancsak a Honvédelmi Minisztériumban tevékenykedő Katonai Bizottság beszámolója alapján úgy értékelték, hogy a „rendszerellenes felkelés” 24
óra alatt felszámolható. A Kossuth Rádió-

Harcképtelenné tett szovjet
T–34/85 közepes harckocsi
(balról) és ISZU 152,
152 mm-es nehéz rohamlöveg

A hazáért mindhalálig – 1100 éve

A felkelő-szabadságharcos
csoportok egyik szálláshelye
Budapesten, a Széna téren
(HIM)

ban másnap, október 25-én 6 óra 23 perckor
elhangzott közleményből a hallgatók többek
között arról értesülhettek, hogy a Minisztertanács „parancsára.... október 25-re virradó
éjszaka az ellenforradalmi puccskísérletet felszámolták”, „az ellenforradalmi erőket” szétverték, és csak „itt-ott működnek még kisebb
fegyveres csoportok és helyenként elszigetelt
orvlövők”.
Ebből persze egy szó sem volt igaz, és a
politikai vezetés felelőtlenségét mutatja az is,
hogy ebben a minden szempontból bizonytalan helyzetben a „kormány” azzal a felhívással fordult a lakossághoz, hogy induljon meg
a közlekedés, a hivatalok, intézmények és üzemek dolgozói kezdjék meg a munkát. A politikai vezetés bűnös felelőtlenségének közvetlen
következménye a Kossuth téren, a Parlament
előtt leadott sortűz volt. A Parlament előtti vé-
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rengzés – a szovjet tűzmegnyitás – közvetlen
kiváltó oka az ávósok által a fegyvertelen tömegre leadott sortűz volt.
A szovjet és magyar politikai- és katonai vezetés ilyen erejű és ennyire határozott szembenállásra nem volt felkészülve. Sokáig nem
értették meg, hogy a Berlinben egyszer már sikeresen alkalmazott „harcmód” a Budapesten
bevetett szovjet csapatok kudarcához vezethet.
A szovjet és magyar katonai vezetés Budapesten néhányszor kísérletet tett a szovjet harckocsik vagy gépesített alegységek és a magyar
gyalogos erők együttes alkalmazására, de ezek
a próbálkozások rendre kudarccal végződtek.
Miután a szovjet politikai és katonai vezetés a Magyarországon lévő, illetve az október
24-én a Budapestre és annak közelébe irányított erőket kevésnek találta, újabb hadosztályok Magyarországra irányításáról és későbbi
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bevetéséről döntött. A kezdeti zűrzavar után
egyre pontosabb képet kapott a felkelők erejéről. Ebből arra következtettek, hogy a legjelentősebb fegyveres csoportok állásai ellen indított összpontosított támadással döntő fordulat
következhet be a harcok menetében. A felkelés leverése legfontosabb előfeltételének a Corvin köz és a környékén lévő felkelő erők ellenállásának a megtörését tartották, a Kilián laktanyát is ide sorolták.
A támadás előkészítése 27-én este 19 és
20 óra között a Honvédelmi Minisztériumban
meg is kezdődött. A szovjet és magyar katonai vezetők ekkor abban állapodtak meg, hogy
a szovjet hadtest parancsnoka az akció vezetésével a Dimitrov téren települt szovjet hadosztály parancsnokát bízza meg, aki egyben a támadáshoz a harckocsikat és a páncélozott szállító járműveket is biztosítja. A feladat végre-

hajtásába bevonták az alapvetően Budán tevékenykedő 128. lövész gárdahadosztály erőit
is. A magyar vezérkar vállalta, hogy gyalogsági megerősítésként a megjelölt hadosztály alárendeltségébe helyez egy 300-350 főből álló
alegységet.
Október 28-án hajnalban, a támadás megindításának tervezett időpontjában Obaturov
tábornok a Corvin köz és környéke felderítésére három T–34-es harckocsit indított az Üllői úton a Körút irányába. Mivel ezek a harckocsik egy-másfél óra múlva sem érkeztek vis�sza, utánuk küldtek három T–54-es harckocsit. Újabb egyórás várakozás után az egyik
T–54-es épen, a másik sérülten visszatért.
A szovjet harckocsi parancsnoka jelentette,
hogy a T–34-esek a Corvin előtt égnek, és felkelők az egyik T–54-es harckocsit is kilőtték.
A szovjet erők az első jelentősebb veszteségek

1938 M, 122 mm-es tarack,
leégett gumiabronccsal,
mozgásképtelen állapotban

A hazáért mindhalálig – 1100 éve

után a támadás végrehajtását bizonytalan időre elhalasztották.
A szovjet csapatoknak a felkelők továbbra
is nagy veszteségeket okoztak, szovjet harcko-

Budapest, október 29.
Fegyveresek figyelik a József
körutat a Corvin közből
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csikat, tüzérségi eszközöket és más haditechnikai felszerelést zsákmányoltak, illetve önállóan
tevékenykedő szovjet katonákat és azok kisebb
csoportjait fegyverezték le.
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A forradalom győzelmének
közvetlen politikai okai

A

felkelő csoportok harci sikerei, a magyar csapatok alkalmazhatatlansága és
a szovjet csapatok kudarca a magyar legfelső
politikai vezetésben tovább erősítette azok táborát, akik a kialakult válság megoldásában a
politikai eszközök alkalmazását tartották leginkább célravezetőnek. Nagy Imre most először
nemzeti demokratikus mozgalomnak nyilvánította az előző napok megmozdulásait. Többek
között bejelentette:
„A kormány a további vérontás megszüntetése és a békés kibontakozás biztosítása érdekében elrendelte az általános, azonnali tűzszünetet. Utasította a fegyveres erőket, hogy csak
abban az esetben tüzeljenek, ha megtámadják
őket. Ugyanakkor felhívja mindazokat, akik
fegyvert fogtak, hogy tartózkodjanak minden
harci cselekménytől és fegyverüket haladéktalanul szolgáltassák be.

A rend védelmére és a közbiztonság helyreállítására haladéktalanul megalakul az új karhatalom a honvédség és a rendőrség alakulataiból, valamint a munkások és az ifjúság felfegyverzett osztagaiból.
A magyar kormány megállapodott a szovjet kormánnyal, hogy a szovjet csapatok azonnal megkezdik kivonulásukat Budapestről, s
az új karhatalom megalakulásával egyidejűleg elhagyják a város területét. A magyar kormány tárgyalásokat kezdeményez a Magyar
Népköztársaság és a Szovjetunió közötti kapcsolatokról, többek között a Magyarországon
állomásozó szovjet haderő visszavonásáról...
A rend helyreállítása után egységes, új államrendőrséget szervezünk és az Államvédelmi
Hatóságot megszüntetjük. Senkinek semmi
bántódása nem eshet, hogy a fegyveres harcokban részt vett...”

Budapest, október 28.
Győzött a forradalom!
– újságot olvasó
fiú Budapesten

A hazáért mindhalálig – 1100 éve
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Győzött a forradalom. A politikai vezetés
október 28-án elrendelte az amnesztiát, a Kossuth-címer bevezetését, Március 15-e nemzeti
ünneppé való nyilvánítását, az általános fizetésemelést, bér- és normarendezést, az erőszakoskodás megszüntetését a termelőszövetkezeti mozgalomban.
Ezzel a forradalom új szakasza kezdetét vette. A magyar kormány október 28-i nyilatkozata alapján a szovjet hadvezetés is elrendelte
a tűzszünetet. A szovjet csapatok kivonását a

Különleges Hadtest parancsnoka, Lascsenko
altábornagy véleménye szerint „a csapatok
tétlensége, passzivitása miatt is” végre kellett
hajtani. A szovjet csapatok kivonása terv szerint október 30-án 18 órakor megkezdődött,
de a teljes kivonulást csak 31-én a déli órákban fejezték be. A Különleges Hadtest törzse a Tökölön lévő repülőtérre települt, ahol
egy szovjet repülőegység állomásozott. A szovjet csapatok Budapest határától 15-20 km-re
összpontosítási körletet foglaltak el.

Nemzetőrség
a forradalmi-szabadságharcos csoportok részvételével

A

magyar társadalom meghatározó részének fő céljává a szovjet csapatok azonnali – egyes megfogalmazások szerint 1956.
december 31-ig történő – távozásának az elérése; az államvédelmi szervezetek azonnali felszámolása, az államvédelmi állomány felelősségének törvényes úton történő kivizsgálásának a megkezdése; a magyar erőszakszervezetek tevékenységének forradalmi irányítása és
ellenőrzése; és a fentiek teljesítésének legfőbb
biztosítékát képező, a felkelő-szabadságharcos
csoportokat is magukban foglaló nemzetőrség
megteremtése vált.
Október 30-án a Budapesti Főkapitányság
épületében a rendőrség, a honvédség és a felkelő csoportok egy részének képviselői jelenlétében értekezletet tartottak, amelyen a legsürgetőbb feladatként fogalmazódott meg az eddigiektől más tartalommal a forradalom fegyveres
ereje, a nemzetőrség további szervezésének, illetve a felkelő-szabadságharcos csoportok, a
rendőrség és a honvédség karhatalmi, védelmi

jellegű tevékenységének koordinálására hivatott
új központi vezető szerv megalakításának igénye.
Az ezzel kapcsolatos szervezőmunka ös�szefogása, segítése céljából Király Béla vezérőrnagyért küldtek, aki megérkezése után aktívan bekapcsolódott a karhatalmi feladatok végrehajtásába bevont erők tevékenységét koordináló, irányító vezető szervezet megalakításával
kapcsolatos munkálatokba. Király Béla ekkor
a megalakítandó „operatív bizottság” legfontosabb feladatai közé a fővárosban lévő „szovjet őrségek” magyar katonákkal történő leváltását, ezekre a helyekre – feltehetően honvédekből, rendőrökből és nemzetőrökből álló – „közös őrségek” állítását, a szovjet csapatok békés
kivonulásának biztosítását sorolta.
Ezt követően Király Béla vezérőrnagy vezetésével egy nyilatkozattervezetet fogalmaztak meg, amelyet a küldöttség tagjai jóváhagyás
végett azonnal átvittek a Parlamentbe. A nemzetőrség fő erejévé – az október 30-a előtti el-

◄◄
Budapest, október 31.
A szovjet csapatok
kivonulása
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Nemzetőrök és katonák
egy szovjetektől zsákmányolt
T–54-es harckocsin

képzelésekkel és intézkedésekkel szöges ellentétben – a felkelő-szabadságharcos csoportok
váltak. Létszámát és szervezettségét tekintve a
nemzetőrség nem kevésbé fontos részét képezték a nemzetőralegységek is, amelyek a hatalom elleni harcokban részt nem vevő, de az október 28-i kormányprogram végrehajtásáért, a
közrend megteremtéséért, a forradalom vívmányai megvédéséért, a munka beindításáért tenni akaró diákokból, értelmiségi és fizikai dolgozókból álltak az egyetemeken, munkahelyeken, a megyékben, városokban, járásokban és
falvakban.
Király Béla személyesen vett részt a karhatalom szervezésében és irányításában, a karhatalmi feladatok végrehajtásába bevont szervezetek tevékenységének összehangolásában,
mint a Forradalmi Karhatalmi Bizottság vezetője, majd a nemzetőrségnek a közgyűlés határozatával megválasztott főparancsnoka, Budapest katonai parancsnoka, a Forradalmi Honvédelmi Bizottmány elnöke. A szovjet és magyar erők ellen a forradalom győzelméig har-
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cot folytató csoportokból alakult nemzetőrerők
rendkívüli erőfeszítéseket tettek a forradalom
vívmányai megvédése érdekében, és ezek voltak azok a nemzetőregységek és alegységek,
amelyek november 4-e után is legelszántabban
szálltak szembe a szovjet csapatokkal.
Vidéken – elsősorban a falvakban – a nemzetőralegységek feladata a vagyon- és személyi
biztonság megteremtése, hogy megakadályozzák a feloszlatást kimondó termelőszövetkezetek vagyonának zárszámadást megelőző széthordását, a „szabad rablást”, a személyes bos�szúállásokat, az önkényeskedéseket. Ellenőrizték a település gépjárműforgalmát, az anyagszállítást, az ismeretlen személyeket igazoltatták, a nemzetőrséghez nem tartozó fegyvereseket lefegyverezték, a parancsnokságra bekísérték, és ahol elrendelték, ott érvényt szereztek a
kijárási tilalomnak is.
Az egyre jobban fenyegető szovjet támadás
elhárítása érdekében – nagyobb településeken,
illetve elsősorban a katonai helyőrségekben –
riadó- és védelmi tervek készültek, és megkez-
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dődött a tervekben foglalt feladatok végrehajtásának begyakorlása, a védelemmel kapcsolatos műszaki munkálatok is.
Ezt a folyamatot november
4-én a szovjet támadás megszakította. Vidéken a nemzetőralegységek nagyobbik része november 4-én és az azt követő
napokban feloszlott, de voltak
olyan alakulatok is, amelyek a
szovjet támadás hatására alakultak meg. Több alegység önállóan vagy az adott körzetben lévő
honvédségi erőkkel, rendőrökkel együttműködve hosszabb-rövidebb ideig sikeresen vette fel
a harcot a szovjet csapatokkal.

Nemzetőrök
november első
napjaiban a Kilián
laktanya közelében

Döntés
a második intervenció megindításáról

A

forradalom nemzetközi feltételrendszerében október végén, november elején
változások következtek be. A nyugati nagyhatalmakat a Szovjetunióval ellentétben teljesen felkészületlenül és váratlanul érte a magyar
forradalom híre. A választási hadjárattal elfoglalt Egyesült Államok vezető körei részéről a
kérdés úgy fogalmazódott meg, hogy a magyar
forradalom milyen hatással lehet a nemzetközi politikára s a Szovjetunió helyzetére. John
Foster Dulles Dallas városban elmondott beszédében már 1956. október 27-én egyértelműen leszögezte: az Egyesült Államok nem
tekinti sem Lengyelországot, sem Magyarországot potenciális szövetségesének, ugyanakkor a szovjet határok mentén nem is nézne jó

szemmel egy olyan kormányt, amelyet ellenséges, nem kellően baráti viszony fűz a Szovjetunióhoz. Ezt a véleményt két nappal később,
mint „legmagasabb szinten egyeztetett álláspontot” a szovjet vezetés tudomására hozták.
Nagy-Britanniát és Franciaországot, a másik
két nyugati nagyhatalmat ezekben a napokban
a szuezi válság, Egyiptom október 29-i megtámadásának az előkészületei, majd a háború
kötötte le.
Október 30-án a magyarok számára még a
győztes forradalom reményeit táplálta a szovjet
kormány nyilatkozata, amely szerint új alapokra kívánja helyezni a többi szocialista országokkal kapcsolatos viszonyát. Ma már tudjuk,
hogy az „új viszony” első torzszülöttje a ma-
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gyar forradalomra kollektíven kimondott halálos ítélet volt. Október 31-én az ún. szocialista
tábor országai és a szovjet vezetés között megkezdődtek az újabb szovjet katonai beavatkozással kapcsolatos egyeztető tárgyalások.
Kádár János november 1-jén a késő esti órákban a pártvezetők és a kínai nagykövet közötti megbeszélés alatt elhagyta a Parlamentet, és
Münnich Ferenchez távozott. Kádár engedve
Münnich és Andropov kérésének, Münnich
társaságában a szovjet nagykövetséghez ment,
ahol egy páncélozott szállító harcjárműbe átszállva folytatták útjukat a Tököli repülőtérre. Innen külön-külön repülőgépen Moszkvába szállították őket, ahol az ellenkormány ös�szeállítása megkezdődött.
Budapesten november 1-jén délután – az
újabb szovjet csapatmozgások hírére – a kabinet felmondta a Varsói Szerződést és kinyilvánította Magyarország semlegességét.
A Nemzeti Kormány az ENSZ-hez fordult
és az ország semlegességének védelmére a
négy nagyhatalom segítségét kérte.
A Különleges Hadtest erői összpontosítási körletükben karbantartották a harci technikát és a fegyverzetet, a személyi állományt feltöltötték, a lőszert, az üzemanyagot és az élelmiszert kiegészítették.
November 2-án Konyev marsall, a Varsói
Szerződés keretében egyesített fegyveres erő
főparancsnoka Magyarországra érkezve a hadseregek és a hadtest parancsnokaival közölte:
a Varsói Szerződés országainak legfelső politikai vezetése döntést hozott a Magyarország részére nyújtandó katonai „segítségről”. Konyev
a Különleges Hadtest feladataként a Budapesten ellenálló fegyveres erők szétverését és a
Magyar Néphadsereg egységeinek a lefegyverzését határozta meg. A 38. összfegyvernemi
hadsereg a Dunántúlon, a 8. gépesített hadsereg pedig az ország keleti részében kapott
hasonló tartalmú feladatot. A hadművelet megkezdéséhez a készenlétet november
3-án estig kellett elérni, és a „Vihr” – magyarul „Forgószél” – hadművelet végrehajtását a
„Grom-444”, „Mennydörgés-444” jelszó elhangzását követően kellett megkezdeni.
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A szovjet politikai és katonai vezetés – a
magyar vezetők megtévesztése céljából – november 2-án azt javasolta, hogy a magyar kormány által kijelölt küldöttséggel kezdjenek
tárgyalásokat a szovjet csapatok kivonásáról.
A megtévesztő és figyelemelterelő szovjet–
magyar tárgyalás november 3-án délben kezdődött, melyen Malinyin hadseregtábornok
ismertette a szovjet kormány álláspontját.
Eszerint a szovjet kormány elismeri csapatai
visszavonásának a szükségességét, és a kivonulás technikai kérdéseinek megbeszélésére ezt a
bizottságot jelölte ki. Malinyin javaslata szerint a csapatok november 12-én kezdenék meg
a kivonulást, és 1957. január 31-ig fejeznék
be. A kivonulás feltételeinek ismertetése után
a tábornok közölte, hogy a következő tárgyalás
helyszíne a Tökölön lévő szovjet bázis, ahová a
magyar kormányküldöttséget helyi idő szerint
22 órakor várják.
Este a küldöttség tagjai, a katonai szakértők
és a kíséret tagjai gépkocsikba ültek. Tökölön
a személygépkocsikból és a rádiós kocsiból álló
oszlopot a szovjet támaszpont kapujában lévő
őrség a tárgyalás színhelyéül kijelölt épülethez
irányította. A tárgyalóküldöttséget egy szobába vezették. Malinyin vezetésével bevonult a
szovjet tárgyaló küldöttség, és üdvözlés nélkül
leültek. A magyarok a bejárati ajtónak háttal
foglaltak helyet.
Amint Maléter Pál hozzákezdett a magyar
kormány álláspontjának ismertetéséhez, Malinyin közbevágott és elnézést kért azért, hogy
a kormányával ez ideig nem tudott kapcsolatba lépni. Még be sem fejezte a mondatot, amikor kivágódott az ajtó, és Szerov altábornagy,
a szovjet állambiztonsági szolgálat főnöke vezetésével nyolc géppisztolyos állambiztonsági
altiszt rontott be. A magyar tiszteket lefegyverezték, pisztolyaikat elvették, és a foglyokat elvezették.
A Különleges Hadtest, és a 8. gépesített hadsereg, valamint a 38. összfegyvernemi
hadsereg készen állt a „Forgószél” fedőnevű
hadművelet végrehajtására. Ebben a hadműveletben 17 szovjet hadosztály – 8 gépesített,
1 harckocsi-, 2 lövész-, 2 légvédelmi tüzér-,
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2 repülő-, 2 légi-deszant – részei mintegy 60
ezer szovjet katonával vettek részt.
A „Forgószél” hadművelet megkezdése
előtt a szovjet katonai parancsnokság a várost
védő felkelő- és katonai erők megtévesztésére felhasználta a tárgyaló küldöttségtől elvett
rádióállomást, melyen keresztül a KGB fogságába került Maléter Pál, honvédelmi miniszter nevében táviratban a Magyar Néphadsereg
alakulatainak parancsot adtak arra, hogy ne
lőjenek a Budapestre visszatérő szovjet erőkre.
Ebben az időben a szovjet gépesített, harckocsi- és lövészhadosztályok tankjai, önjáró lövegei, gépkocsi oszlopai besorolva, harc előtti
alakzatban várták a jelszó elhangzását.
November 4-én moszkvai idő szerint 6, magyar idő szerint 4 órakor elhangzott a jelszó
– „Mennydörgés-444” –, és ezzel a „Forgószél” fedőnevű hadművelet végrehajtása meg-

kezdődött. A parancsban meghatározott objektumok elfoglalására kijelölt osztagok és a
Különleges Hadtest kötelékébe tartozó hadosztályok főerői – a főváros környékén települt
felkelőerők egy részének ellenállását leküzdve
– Budapestre 5 órakor különböző irányokból
betörtek. Babadzsanjan és Mamszurov tábornokok hadseregei megkezdték az ország megszállását.
Körülbelül ekkor – 5 óra 20 perckor – hangzott el a rádióban Nagy Imre következő felhívása: „Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma
hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar
demokratikus kormányt. Csapataink harcban
állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm
az ország népével és a világ közvéleményével!”

A forradalom mártírjai.
Nagy Imre (első sorban,
szemüvegben) és társai
koncepciós pere (a háttér‑
ben Maléter Pál alakja
magaslik ki)
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Harc Budapestért 11 év múlva*

A szovjet csapatok
benyomulnak Budapestre,
és megkezdik az ország
erőszakos elfoglalását

November 4-én hajnalban a szovjet támadás
hírére Budán a Széna téri csoport intézkedett arra, hogy a XII. kerület fontosabb útjait fegyveresek ellenőrizzék. A déli órákban
egy körülbelül 5 harckocsiból álló alegység
támadta a Széna teret, majd Margit híd irányában távoztak. A szabadságharcosok a
Széna térről a budai hegyek irányába vonultak vissza. Ez a csoport november 13-án,
Solymár környékén került harcba a szovjet csapatokkal. A csoport vezetője, Szabó
János ezek után a csoportot feloszlatta.
A Móricz Zsigmond körtéren a harcok
november 4-én és 5-én voltak a legsúlyosabbak. Az egymástól függetlenül tevékenykedő csoportok harcát november 4-én Oláh
Jenő – volt katonatiszt – igyekezett össze-

hangolni. A november 5-ről 6-ra virradó éjszakáig folytatott harcokban a szovjet parancsnokság által megküldött hivatalos jelentés szerint ebben a körzetben 140 szovjet
katona halt meg, vagy sebesült meg. November 6-án reggel a szovjet csapatok a Körtéren és a környékén folyó ellenállást felszámolták.
Óbudán szovjet harckocsik rohanták
meg, taposták le a jászberényi 50. tüzérezred menetoszlopát. A gépkocsik közül több
kigyulladt, a rajtuk lévő lőszer felrobbant.
A nemzetőrök egyik csoportja tüzelőállást
foglalt a Sztálin híd budai hídfőjénél. Az
óbudai Schmidt kastélynál nemzetőrök –
civilek és katonák vegyesen – gyülekeztek
a szovjetek elleni harcra. A kastélynál lévő
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fegyvereseket honvédtisztek és tiszti iskolások szervezték, akik felkészültek a védelemre. A csoport tagjai ezen a napon felrobbantották a közelben lévő rádiózavaró állomást.
Másnap a csoport felvette a harcot a szovjet csapatokkal. Miután a felkelők a szovjet
csapatoknak jelentős veszteséget okoztak, a
parancsnok a csoportot november 7-én feloszlatta.

A szovjet csapatok – amint ez az október
24-től 29-ig terjedő időszakban is történt – a
legnagyobb ellenállásra a VIII. és IX. kerületben ütköztek. November 4-én hajnalban a
VIII. és IX. kerületben a szovjet csapatok először kb. 15 nyitott páncélautónyi deszantossal és hat harckocsival indítottak támadást
a nemzetőralegységek, ezen belül elsősorban a Corvin közi ezred, a Práter utcai önál-

Romokban az Üllői úti
Örökimádás temploma
és környéke
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Szovjet ISZ–3 nehéz
harckocsi működésképtelen
állapotban a Kilián
laktanya előtt

ló nemzetőrzászlóalj és a Kilián laktanya ellen a Nagyvárad tér és a Boráros tér felől.
A környék házaiban települt kisebb-nagyobb
fegyveres csoportok aktív tevékenysége a
Corvin köz elfoglalását lehetetlenné tette.
A szovjet csapatok, miután nagy veszteséget szenvedtek, visszavonultak. A délelőtt 10
óráig tartó tűzharcban a szovjet csapatok 2030 szovjet katonát vesztettek.
Az első szovjet támadás alatt a Corvin
közben a nemzetőrök Pongrátz Gergely utasítására felvették a harcot. A nemzetőralegységek harca itt és a belső kerületekben is védekező jellegűvé vált, amelynek elsődleges
oka a hatalmas túlerő volt. November 5-én
– egyes magyar források szerint 7-én vagy
9-én – 13 órakor Obaturov hadosztályának
alegységei 170 ágyúval és aknavetővel mért
erős tűzcsapás után ismét megkezdték a rohamot a Corvin mozi környékén lévő ellenállási góc felszámolása érdekében. Az épülettömböt tankokkal vették körül, amelyek
a harckocsikra veszélyes tűzeszközöket sikeresen elhallgattatták. A Kilián laktanyát is
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hamarosan elfoglalták. Az Üllői út másik oldalán, a IX. kerületben lévő városrészben
november 4-től a Tűzoltó utcai és Ferenc téri
csoportok egyes részlegei együtt harcoltak
a szovjet csapatok ellen. Este az Üllői út, Ferenc körút, Mester utca, Thaly Kálmán utcák által határolt városrészt barikádokkal
zárták le, illetve gépkocsikkal torlaszolták el.
A Tűzoltó utcai csoport 20–25 fős alegysége
a Nagyvárad tér sarkán lévő épületből vette
fel a harcot a szovjet csapatokkal, de november 6-ra a Tűzoltó utcaiak a többi csoporttól
teljesen elszigetelődtek. November 8-án dél
körül a nemzetőrök ebben a körzetben is teljesen beszüntették az ellenállást.
A VII. kerületben a Baross téri csoport
tagjai a téren és annak környékén harcot
folytattak a szovjet csapatok ellen. Később
kisebb csoportok a Keleti pályaudvar környékén harcoltak a szovjet csapatok ellen.
A harcok megszűnése után – november 16-ig
– röpcédulákat készítettek és terjesztettek.
A magyar honvédség alakulatai Budapesten csak egy helyen, a Jutadombnál fejtet-
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tek ki szervezett ellenállást. Az 51. légvédelmi tüzérosztály alegységei és egy honi légvédelmi tüzérüteg foglalt tüzelőállást ezen a
helyen. November 4-én 10 órakor két harckocsiból, két páncélozott szállító járműből, három tehergépkocsiból és egy „Hudson” típusú személygépkocsiból álló szovjet oszlop
érkezett a lövegállások elé a Soroksári úton.
A lövegek tüzet nyitottak. Két harckocsit és
a személygépkocsit kilőtték. A szovjet katonák és a teherautókon lévő magyar államvédelmi tisztek közül több mint tízen megsebesültek, és tizenhárman életüket vesztették.
A többiek elmenekültek. 4-én délután a Jutadombnál lévő lövegek egy része a Határ útnál is tüzet nyitott a szovjet csapatokra. Ekkor egy oldalkocsis motorkerékpárt lőttek ki.
Az egyik szovjet harckocsi üzemanyagtartályát is találat érte, de a kigyulladt harckocsi
el tudott menekülni.
Soroksáron (XX. kerület) Oltványi László
– a kerületben lévő nemzetőrerők parancsnoka – vezetésével a nemzetőrök a harchoz
két darab légvédelmi gépágyút és egy szov-

jet sorozatvetőt szereztek, amelyekkel november 5-én egy szovjet katonai gépkocsira tüzet nyitottak. A gépkocsin lévő katonák felvették a harcot. Ebben a támadásban
két szovjet katona meghalt, hat megsebesült
és hármat elfogtak. November 6-án tüzeltek
egy szovjet harckocsira is. Később a túlerőben lévő szovjet csapatokkal már nem bocsátkoztak harcba, és november 10–11-én feloszlottak.
Csepelen (XXI. kerület) a november 4-e
után 500–550 főre duzzadt nemzetőrség a
helyi légvédelmi tüzérezredtől több közepes légvédelmi ágyúhoz és egy légvédelmi géppuskához jutott. A lövegek elhelyezése a Csepel területén áthaladó szovjet csapatok megtámadását tette lehetővé. Egy löveg november 4-én délután a Kossuth Lajos
utcán közeledő páncélosra tüzet nyitott, és
azt megsemmisítette. Ugyanez a löveg nem
sokkal ezután egy páncélost megrongált.
Később egy Tököl felől közeledő páncélozott harcjárműre nyitottak tüzet. A megrongálódott páncélozott szállító harcjárművet

Zsákmányolt szovjet
tarack a Corvin közben
(novemberben)
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A Kilián laktanya
szétlőtt homlokzata
és az Iparművészeti
Múzeum a harcok után

a nemzetőrök benzines üveggel felgyújtották. A menekülő szovjet katonák a tűzharcban életüket vesztették. Egy másik löveg egy
páncélost lőtt ki, és ezt a páncélost később
fel is gyújtották. November 7-én a lövegekkel
egy IL–28-as típusú repülőgépet lelőttek és
egy 30–35 fős csoport – november 5-én vagy
6-án – a királyerdői részen egy lőszerszállító gépkocsit megsemmisített. A szovjet csapatok közlekedésének megakadályozása, illetve lassítása céljából az utat a Gubacsi híd
előtt felrobbantották. Ugyanebből a célból
az utat vagonokkal lezárták. A XX. kerületből visszakért sorozatvetővel lőtték a tököli repülőteret. A szovjet csapatok november
7-e és 9-e között végrehajtott támadásai következtében – novembert 10-én – a nemzetőrök az ellenállást beszüntették.
A XVIII. kerületben – Pestszentlőrincen
– november 4-e után több helyen támadást
intéztek a szovjet csapatok ellen. Nemzetőrök és katonák a közeli légvédelmi alakulat egyik tisztje segítségével, majd irányításá-
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val a szovjet csapatok bejutásának megakadályozása céljából két légvédelmi löveget
helyeztek tüzelőállásba. Erről a helyről tüzet nyitottak egy repülőre, illetve több lövést
adtak le földi célokra is. A löveggel november 6-án légi célra tüzeltek, november 7-én
a szovjet harckocsikkal folytattak tűzharcot. Később egy másik helyen a kezelők egy
szovjet tehergépkocsit kilőttek. A menekülő
szovjet katonákat elfogták. A szovjet katonák
további sorsa ismeretlen. Később Budapest
felől szovjet harckocsik érkeztek, amelyekre a lövegből tüzet nyitottak. A szovjet harckocsik – a támadóknak komoly veszteségeket okozva – visszalőttek. November 8-án a
kerületben nemzetőrök újabb szovjet harckocsikat támadtak meg. Egy harckocsit kilőttek, ezen a helyen egy szovjet katona meghalt.
A XIX. kerületben – Kispesten – november 4-én a nemzetőröket irányító katonatiszt
fegyvert adatott a harcra jelentkezőknek,
akik ezt követően tüzet nyitottak a rendőr-
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ség előtt elvonuló szovjet csapatokra. Később a szovjet csapatok tüze, majd támadása az épületben lévő nemzetőröket menekülésre kényszeríttette, de november 6-án ismét egy 100–150 fős csoport folytatta a szovjet csapatok elleni harcot. A nemzetőrökből
négy kisebb csoport a kerület több pontján
vette fel a harcot a szovjet csapatok ellen,
majd november 8-án, 9-én a szovjet túlerő az
ellenállás beszüntetésére kényszeríttette a
nemzetőröket.
A Kőbányán – X. kerület – telepített légvédelmi alegységek november 4-ét követően a
nemzetőrökkel együtt a támadó szovjet csapatokra tüzet nyitottak, és a november 8-ig
folytatott harcokban a légvédelmi tüzérek a
nemzetőrökkel körülbelül négy-öt harckocsit, három páncélozott szállító harcjárművet, egy híradós gépkocsit megsemmisítettek. A kerületben a harcok során körülbelül 30 szovjet katona az életét vesztette. A kerületi rendőrkapitányság épületében alakult
csoport a november 4-ét követő harcok so-

rán egy lőszerszállító gépkocsit feltartóztatott és a szovjet katonákat lefegyverezte. Az
alegységet november 6-án a szovjet csapatok szétverték. November 4-e után a nemzetőrök másik csoportja további két páncélozott szállító harcjárművet tett harcképtelenné. Ezen a helyen több szovjet katona meghalt, az elfogott katonákat később szabadon
engedték. Az alegység az ellenállást november 11-én szüntette be.
Angyalföldön – XIII. kerület – a szovjet támadás hírére a megbízott rendőrkapitány és
egy leszerelt katonatiszt, Homola László a
harcra jelentkező lakosokat fegyverrel szerelték fel. Ezen a napon a Homola vezette kerületi nemzetőrség a József Attila kultúrotthonba költözött. A parancsnokság a szovjetek elleni harcra a kerület több pontján fegyveres
csoportot szervezett, melyek közül a legaktívabbak a Rákospatak út és a Váci út kereszteződésében, a Mauthner Sándor utcai iskolában és a Mauthner Sándor út és Balzsam
utca sarkán lévő Ládagyárban megalakult

A juta-dombi harcokban
megsemmisített szovjet
tehergépkocsi
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Szétlőtt roncsokkal
teli utcakép

alegységek voltak. Ezek együttes létszáma
135–160 fő volt. A kerületben ebben az időszakban a legnagyobb létszám 240 és 260 fő
között lehetett. A Rákos-patak mellet települt
csoport parancsnoka Csizmadia Ferenc volt.
Ez a csoport november 5-én támadást intézett egy a Váci úton haladó szovjet alegység
ellen. A tűzharcban négy szovjet katona meghalt.
November 5-én és a következő napon a
Thököly úti harcosok – Futó János csoportjával megerősítve – érzékeny veszteségeket
okoztak a szovjeteknek. A felkelők a Lehel út
és a Fóti út környékén is harcoltak a szovjet
erők ellen. Az ellenálló csoportokat november 8-án a szovjet csapatok szétverték. Ezekből az alegységekből többen Újpestre vonultak, és az ott harcoló nemzetőralegységhez csatlakoztak. November 4-én a Nemzeti
Bizottság elnöke Újpest – IV. kerület – lakosságát a szovjet támadás visszaverésére szólította fel. A Könyves Kálmán Gimnázium
épületében települt kerületi törzsnek és az
épületben lévő legnagyobb létszámú csoportnak a feladata a kerület védelmének a
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megszervezése és a szovjet csapatok elleni
harc irányítása volt.
A Ládagyár mellett lévő sorompónál –
november 4-e után – kialakított tüzelőállásban egy páncélossal, két darab géppuskával és egyéb gyalogsági fegyverekkel körülbelül 80–100 nemzetőr volt szolgálatban.
A csoport parancsnokságát november 6-a után
S. Nagy Sándortól – aki ezen a napon a kerület főparancsnoka lett – az addig Rákospalotán ellenállást folytató, majd a szovjetek elől
harcban visszavonuló csoport parancsnoka, Csizmadia Ferenc vette át. A november
4-től november 8-ig folytatott harcok során a
szovjet csapatok a sorompónál, az újpesti temetőnél, a Váci úton lévő REMIZ-nél, a Víztoronynál és a kerület más részein ellenálló
nemzetőrerőket szétverték. A mindkét oldalon nagy veszteségekkel járó harcok november 8-án a Könyves Kálmán Gimnázium elfoglalásával alapvetően befejeződtek.
November 4-e után a XV. kerületi Dózsa
Gimnázium épületében lévő nemzetőralegység tagjai a városon kívül benzinszállító autókat, „tankokat” robbantottak fel.
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Vidéken Babadzsanjan és Mamszurov tábornokok hadseregei a Magyar Néphadsereg legfontosabb helyőrségeit, laktanyáit körülvették. Először a repülőtereket, majd ezzel szinte egy időben a laktanyákat támadták
meg, foglalták el, de ellenőrzésük alá vonták
a Budapestre és az osztrák határhoz vezető
útvonalakat is.
A szovjet hadsereg nagy erejű támadását látva a Magyar Néphadsereg alakulatainak többsége meg sem kísérelte az ellenállást.
A már november harmadikán körülzárt vidéki laktanyák egy részére minden figyelmeztetés
nélkül tüzet nyitottak a szovjet csapatok, a magát többségében harc nélkül megadó alakulatokat lefegyverezték, szétkergették.
A szovjet csapatok kegyetlenségére jellemző, hogy a záhonyi 19. honi légvédelmi tüzérosztály fegyvertelenül gyülekező katonáira a laktanyát körülzáró szovjet harckocsik tüzet nyitottak, melynek következtében 5 katona meghalt, 8 fő megsebesült. Akiket a szovjet katonák elfogtak – összesen 60 főt –, átvitték a Szovjetunióba, ahonnan november 6-án
térhettek vissza. A magyar katonai alakulatok
és a szovjet csapatok között összecsapásra került sor többek között Szolnok, Dunaföldvár és
Székesfehérvár helyőrségekben is.
Nagyobb harcokra került sor Dunapentelén,
a légvédelmi tüzérezred állásainál is. Miután a
Nemzeti Bizottság a fegyverletételt megtagadta, november 7-én 14 óra 30 perckor megindult az általános támadás. 25 perces tűzcsapás
után 8 darab MIG–17-es repülőgép támadta a harcot folytató légvédelmi ütegek állásait.
A szovjetek nehéz aknavetőkkel és 122 mmes tarackokkal lőtték a harckocsikkal körbefogott várost. 06 óra 30 perckor Dunapentele
védelme összeomlott. A harcokban magyar
részről legalább 8 fő meghalt, megsebesült

35 fő. Harcképtelenné vált 41 darab közepesés könnyű légvédelmi löveg.
A legtovább a Mecsekben lévő szabadságharcosok – a „mecseki láthatatlanok” – álltak
ellen, intéztek támadásokat a szovjet csapatok,
illetve a rendőri és karhatalmi erők ellen.
Szovjet források szerint a magyar felkelők
szervezett ellenállását november végére sikerült
mindenütt megtörni és végrehajtották a hadsereg lefegyverzését is. Ezt követően a szovjet csapatok országszerte a katonai közigazgatás – városparancsnokságok keretében folytatott járőrtevékenység, őrszolgálat stb. – feladatait látták el. A szovjet állambiztonsági szervek – KGB – azonban folytatták a felkelők és
az ellenállók letartóztatását, valamint a lakosságnál lévő fegyverek összegyűjtését. A letartóztatottak deportálása azonnal megkezdődött.
A szovjet csapatok „segítségnyújtásának”,
valójában a Magyarország ellen végrehajtott
támadásának szomorú következményeit a következő adatok is érzékeltetik:
A harcok következtében Budapest 11 évvel a háború után ismét romokban hevert, közel 20 ezer fő megsebesült, több mint két és
fél ezer ember – köztük 279 katona – meghalt. 200 ezer magyar külföldre menekült.
A szovjet hadügyminisztérium veszteséglistája szerint mintegy 700 katona meghalt, 1986
fő megsebesült, 51 katona eltűnt. A megtorlás
során több mint 20 ezer főt börtönbüntetésre
ítéltek, 229 főn halálos ítéletet hajtottak végre. A forradalom és szabadságharc fő követelése, a szovjet csapatok távozása 1991-ig nem
teljesülhetett.
* Idézet Horváth Miklós–Tulipán Éva:
In memorian 1956
(Zrínyi Kiadó, Budapest, 2006) című könyvéből
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A szabadság hullámhosszán*

V. N. Malin, a Szovjetunió Kommunista Pártja elnökségi osztályvezetőjének a feljegyzései alkotják az egyetlen forrását az 1956. októbernovemberében az elnökségen belül a magyar kérdésről folytatott vitáknak. Vjacseszlav
Szereda, orosz történész tanulmányozta és
rendezte ezeket a feljegyzéseket. 2005-ben
Szereda elmondta a BBC tudósítójának, hogy
a magyar forradalom kapcsán született döntésről mi derült ki a Malin-féle feljegyzésekből: „A feljegyzések azt mutatják, hogy október
31-ig sokféle ötlet és forgatókönyv felmerült, de
nem mertek dönteni. Várták, hogy hogyan alakulnak az események, hogy hogyan reagál a világ erre a forradalomra, és hogyan reagálnak a
testvéri kommunista pártok. Azt is mutatják a
feljegyzések, hogy volt egy olyan forgatókönyv,
amelyet meg is tárgyaltak, el is fogadtak, miszerint a magyar felkelést nem kell elfojtani, hanem
egyezséget kell keresni Nagy Imre kormányával.
Lényegileg majdnem eldöntötték, hogy a Nagy
Imre-kormány maradjon hatalmon Magyarországon, és akkor következett be az a hirtelen
változás, amelyet több nemzetközi tényező is
befolyásolt. Hogy mégis másképp döntöttek, az
valószínűleg az október 30-ról 31-re virradó éjszaka történt, mert egyrészt figyelembe kellett
venni a szuezi eseményeket. Amikor a szovjetek
meggyőződtek arról, hogy Amerika nem támogatja Nagy-Britanniát, Franciaországot és Izraelt a szuezi háborúban, akkor bátrabbak lettek, és rájöttek, hogy ilyen módszereket is lehet
alkalmazni. Másrészt, azt hiszem, nagyon fontos volt a kínai tényező, mert a feljegyzésekből
kitűnik, hogy a kínaiak állandóan arra játszottak, hogy gyengítsék a Szovjetunió tekintélyét a
nemzetközi kommunista mozgalmon belül. Mao
Ce-tungék addig tartották ezt az álláspontot,
ameddig meg nem győződtek arról, hogy a kommunista diktatúra valószínűleg meg fog bukni

Magyarországon, és Magyarország kiválik a
szocialista táborból. Akkor azonnal megváltoztatták az álláspontjukat, és azt mondták,
hogy a magyar forradalmat el kell fojtani. Persze nem nevezték forradalomnak. Molotov és
Kaganovics kezdettől fogva erre az álláspontra helyezkedett. Hruscsov állandóan ingadozott, mert ha vállalja az elfojtást, akkor azt is
vállalja, hogy a XX. kongresszus szelleme hos�szú időre meg fog bénulni. Ez nagyon fontos tényező volt, de eleve még nem volt véglegesen
eldöntve, csak arról szólt a határozat, hogy
készüljenek fel, mert addig a beavatkozás előtt
még egy csomó dolgot meg kellett oldani, egyrészt technikai és katonai problémákat, másrészt ott voltak a többi szocialista ország vezetői. Ezekkel is meg kellett beszélni, elsősorban
Titóval. De nagyon aggódott a többi kommunista vezető is, például Togliatti. 30-án olyan
táviratot küldött a szovjeteknek, hogy ők úgy
látják, Magyarországon ellenforradalmi lázadás folyik. Tehát 31-én erős fordulatot hajtottak végre a szovjet vezetők, de addig voltak
bizonyos kompromisszumos lehetőségek a magyar kérdés megoldására. A végleges döntés akkor született meg, amikor megegyeztek Titóval.
A többiekkel könnyebben ment, Gomulkáékat
kivéve. November 1-jén találkozott a lengyel
vezetőkkel Hruscsov, Malenkov és Molotov.
A lengyelek nem foglaltak állást se pró, se kontra. Nem voltak nagyon lelkesek attól, hogy a
szovjetek Magyarországot elfoglalják.”
Másnap, november 5-én a BBC magyar
adásában a következőképp kommentálta a magyar forradalom vérbe fojtását Veress László:
„Téved a moszkvai hadijelentés, hogy összezúzták a magyar felkelést. Katonailag nem volt nehéz lerohanni az ország területét. A kis Magyarországot letiporta vagy húsz szovjet hadosztály.
A szovjet katonai parancsnokság rendeleteit

485

MAGYARORSZÁGON MINDEN ESZKÖZ BEVETHETŐ… – 1956

olvassa be a rádió, az országra ráborul a megszálló hatalom diktatúrájának árnya. Minden
háborúnak politikai célja van, és a magyar nép
ellen intézett szovjet támadás politikailag kudarcra van ítélve. A magyar szabadságharc nem
ért véget. Vérfürdőt és káoszt könnyű teremteni.
A foszforos gyújtógránátok nyomán azonban
nem sarjad alkotó élet, és nincs olyan nemzet,
legkevésbé a magyar, amely elismeri magáénak,
mint kormányt esküdt ellenségeit, akik felkérték
a szovjet hadvezetőséget, hogy zúdítson gyilkos
tüzet a fővárosra, válogatás nélkül mészárolja le
az ország apraját-nagyját.
Mert ezt tette a szovjet haderő szolnoki
főhadiszállásán összerebbent kommunista bábfi‑
gurák kis csoportja. Maga ismeri el úgynevezett kormányprogramja tizennegyedik pontjában. Ilyen programmal sem lépett még úgynevezett kormány ország-világ elé: »A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány népünk, a
munkásosztály és az ország érdekében felkérte
a szovjet hadsereg parancsnokságát, hogy segítsen összezúzni a reakció sötét erőit, és helyreállítani a rendet és nyugalmat az országban.« Így
hangzik Kádár Jánosék nemzeti programjának
az az egyetlen pontja, amely máris valósággá
vált. A szovjet haderő feldúlja Budapestet, és
mint az ENSZ rendkívüli közgyűlésén tegnap
éjjel megállapították, válogatás nélkül lőtt bele
mindenbe és mindenkibe magyarországi ámokfutása során. Mégpedig, mint Moszkva nem
győzi hangsúlyozni, magának az úgynevezett
magyar kormánynak, Kádár Jánosék bábkormányának kifejezett, határozott felkérésére.
Moszkva ugyanis nem meri bevallani az
orosz nép előtt, hogy a fegyvertelen magyar
nép ellen vetették harcba a szovjet hadosztályokat. A moszkvai rádió tegnap este azt jelentette, hogy gyerekjáték volt az egész, mindössze
maroknyi lázadót kellett ártalmatlanná tenni. Egyszóval maroknyi lázadó ellen kellett
sok ezer harckocsival elözönleni Magyarországot, tüzérséggel lőni és a levegőből bombázni
Budapestet, nekihajtani irdatlan tankcsordáikat a magyar városoknak, és a genfi konvenció, a hadviselés, az emberiesség írott és íratlan
szabályainak semmibevételével, válogatás nél-

kül mészárolni nőket, gyermekeket és aggokat.
Nem hiába sugározta figyelmeztetését a genfi
Vöröskereszt orosz nyelven Magyarország felé.
Mégsem megy könnyen, puszta kézzel is
ellenáll a nép a szörnyű szovjet rohamnak.
A szovjet főparancsnokság sem tudja, hogy miként láboljon ki a borzalmas, de céltalan vérfürdőből, amely szégyent-gyalázatot hozott az
orosz fegyverekre. A magyarországi szovjet főparancsnokság ma reggel rádiófelhívást intézett
a magyar hadsereghez, hogy álljon a szovjet oldalára, a magyar néppel szemben. Nyilvánvaló tehát, hogy van még magyar hadsereg, vannak küzdő maradványok. A szórványos harc
még folyik. Selwyn Lloyd angol külügyminiszter ma délután közölte feszült figyelem közepette az alsóházban, hogy Magyarországon nem
ült el a harc. A szovjet főparancsnokság pedig
mai rádiókiáltványában azzal az ígérettel próbálta lecsillapítani a magyar felháborodás fergetegét, hogy a szovjet hadsereg nem szándékozik megszállni Magyarországot. És ne haragudjék rá a vérébe fagyasztott magyar nép,
a szovjet hadsereg nem magától indult meg,
hanem Kádár János kormányának a kéré‑
sére – vonogatja vállát a magyarországi szovjet
főparancsnok. És mindennek a betetőzéséül kijelenti: reméli, hogy a magyar nép ugyanolyan
megértéssel fogadja a szovjet fegyverek segítségét, mint 1945-ben, amikor – mondja a szovjet főparancsnok – megszabadítottuk a fasiszta
szolgaságból.
1956-ban azonban Magyarország a szovjet
szolgaságból próbált szabadulni, törvényes kormánya volt, amellyel a szovjet főparancsnokság
a támadás előestéjén tárgyalásokat kezdett csapatai visszavonására. Most kiderült, hogy mikor pattant el a húr, mikor döntötte el Moszkva
véglegesen, hogy végigszánt Magyarországon.
A Kádár-csoport tagjai ugyanis most elárulták,
hogy már november 1-jén kiváltak a Nagy Imrekormányból. Akkor nem hozták nyilvánosságra. Csak november 3-án, szombaton értesült
az ország a legnagyobb örömmel, hogy az Aprók, Marosánok, Münnichek, Horváth Imrék,
egyszóval a Rákosi napjaiból visszamaradt
muszkavezetők szűrét hivatalosan is kitették a
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kormányból. Most azt állítják, hogy már napokkal előbb kiváltak, maguk. Ugyan miért siettek? Talán jobban ismerték az oroszokat, és
tudták, hogy a szovjet beözönlés célja nem lehet más, mint felkészülés az ország letiprására,
amelyhez maguk is csatlakozni kívántak. De
nyilván nem véletlen, hogy kiválásuk nyomon
követte Nagy Imre bejelentését, amely szerint
Magyarországon szabad választásokat tartanak, és visszatérnek a többpártrendszerhez.
A Kádár-csoport tagjai abban a pillanatban
Szolnokra siettek, a szovjet parancsnokság védőszárnyai alá. És maga Moszkva is, ha még
habozott, hogy vérbe fojtsa-e a magyar szabadságharcot, a szabad választások bejelentésére minden jel szerint eldöntötte, hogy lecsap. Addig még hajlandó volt eltűrni a magyar forradalmat, amíg a kommunista párt kezében marad a politikai egyeduralom, és az ország a kommunista pártapparátus ellenőrzése
mellett garantáltan megmarad a Szovjetunió
oldalán. De abban a pillanatban, hogy Magyarországon a népakarat rábírta Nagy Imrét
és kormányát a szabad választások beígérésére,
a kommunista uralmi monopólium feladására,
a magyar semlegesség bejelentésére – Moszkva veszélyeztetettnek látta uralmát nemcsak

London, november 12.
Egyetemi hallgatók
tüntetnek a forradalom
leverése ellen
a Hyde Parkban
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Magyarországon, de egész Kelet-Európában,
sőt félt a magyar szabadságharc hatásától magának az orosz államnak a különböző népeire
is. Ha Magyarország tízévi kommunista uralom után elemi erővel követeli a politikai szabadságot, egy napon követheti példáját KeletEurópa valamennyi országa, sőt az orosz birodalom valamennyi népe is, akár harmincnyolc
év után. Ilyen nagy leckét adott fel Moszkvának a magyar szabadságharc.
Magyarország fegyveres lerohanása azonban nem éri el a kelet-európai népek megfélemlítésének nyilvánvaló célját. A nyugati világot semmi nem rázta meg úgy a háború óta,
mint a magyar tragédia. A Szovjetunió becsapta az Egyesült Nemzeteket, ahol csapatai
visszavonását és tárgyalások megindulását jelentette be, alig pár órával a Budapest ellen
intézett orvtámadás előtt. A világ látja, hogy
mit ért a szovjet tárgyalások alatt. Időnyerést a
fegyveres lecsapásra. Ennek a felismerésében
rejlik a remény, hogy Magyarországot nem engedi elbukni a Nyugat.
* Idézet Pallai Péter – Sárközi Mátyás: A szabadság
hullámhosszán (Helikon, Budapest, 2006)
című könyvéből
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1956 a XX. század történelmében*

Magyarország és a világ

1956 világesemény volt. Ami 1956 októberében Magyarországgal történt, arról a világon
mindenhol szinte egyidejűleg tudomást szereztek. A XX. században Magyarországról
kialakult képet jelentős mértékben 1956 formálta, a magyarokkal kapcsolatos képzeteket
világszerte ma is sok tekintetben 1956 határozza meg. Ha a magyar szó asszociációit vizsgálnánk világszerte, azok között 1956 igen előkelő helyen szerepelne. Magyarország történetéből pedig szinte biztosan ez a legismertebb
esemény. Ennek okai könnyen beláthatok.
A belátható, személyes vagy részben személyes emlékezetben ma ez az egyetlen nemzetközi viszonylatban jelentős (világtörténelmi
jelentőségű) magyar vonatkozású, sőt magyar
központú esemény. 1956 a modern médiakorszakban, a világszerte elterjedt rádióhallgatás
korában (de még, ha nem is sokkal, a világ- és

tömegméretekben elterjedt televíziózás ideje
előtt) játszódott le. A mai politikai élet főszereplőinek, a kultúra, az irodalom nagy személyiségeinek – pillanatnyilag, generációs okokból – 1956 korai, meghatározó élményük. Ráadásul: pozitív élmény.
Ez utóbbi nem lebecsülhető jelentőséggel bír. A forradalom előtt Magyarország, a
magyarok „image”-e nem volt túlságosan hízelgő, elsősorban Nyugaton. Kedvezőtlen képzetek már a XIX. és a XX. század fordulója
óta tapadtak a magyarsághoz, a két világháború közötti időszak ezen keveset javított, s annál többet rontott a második világháború. Külső szemmel a magyarok Hitler szövetségesei
voltak a háborúban, igaz, azután a szovjetek
szállták meg őket, de a kommunista rendszer
felépítésében lelkesen segédkeztek, a nyugati
tulajdont elrabolták, politikusokat, papokat,
békés üzletembereket tartóztattak le, s tartottak fogva (Standard-per, Maort-per). Termé-

Menekültek csoportja
az osztrák–magyar
határon
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szetesen a valóság másként festett, de kívülről
sohasem az árnyalatok látszanak – ezen például a magyar demokratikus emigráció mégoly tiszteletreméltó erőfeszítései sem változtattak érdemben.
1956 magyar forradalma azonban ezt megváltoztatta. Budapestről érkezett az első, nagy
erejű, látható és hallható jelzés arról, hogy
az egyik totális rendszer végső veresége után
az alávetett társadalmak a másikat is feszegetik. Ily módon Magyarország részese lett annak a globális folyamatnak, amely úgy kísérelt meg választ adni a XX. század válságára,
hogy egyben megpróbálta megőrizni az előző
század egyéni és kollektív, politikai és gazdasági szabadságainak rendjét, melyet a totális
rendszerek tagadtak. 1956-hoz nem tapadt
gyanúja sem annak a térségi békét bontó nacionalizmusnak, amellyel a magyarokat a korábbi
évtizedekben (gyakran igazságtalanul és egyoldalúan s szinte mindig eltúlozva) vádolták.
Ráadásul a forradalom bukása ellenére aratott
kisebb és nagyobb diadalai (a reformált, emberibb, élhetőbb szocializmus) nyilvánvalóak
voltak, a forradalom következményeinek tűntek, a vereség látható és rejtett hátrányos következményei gyorsan feledésbe merültek, illetve
rejtve maradtak. A megtorlás széles körű nemzetközi felháborodást keltett, de ez nem tartott
túl sokáig, az 1963-as amnesztia után keveset
emlegették. Az 1956-os vereség mentális hatásaival pedig eleve kevesen foglalkoztak.
1956 a nemzetközi közvélemény szemében
a század végén, 1989–91-ben került végleges
helyére abban a nagy történetben, amelynek
végpontja a szovjet szocializmus jelenségének
(és birodalmának) eltűnése. A magyar forradalom 1989–91, a közép- és kelet-európai változások előfutára lett, korai és hősies kísérlet,
amely három és fél évtizeddel később nyerte el
valódi értelmét és jelentését.
Nyugaton 1956 sajátos módon „megkülönböztette” Magyarországot. Kiemelte a mes�sziről egységesnek tűnő „kelet-európai” mas�szából. Ettől kezdve az ország „kezelésében”
meghatározó szerepet játszott a friss, majd távoli emlék – a magyar nép felkelt szabadságá-
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ért. Szerepet játszott a sajátos politikai és valódi lelkiismeret-furdalás amiatt, hogy a demokratikus országok oly könnyen belenyugodtak a
„realitásokba”. Az ebből adódó előnyöket elsősorban – paradox módon – a forradalmat leverő Kádár-rezsim élvezte, igen kevéssé megérdemelt nemzetközi presztízs formájában, de
jutott azért a valódi címzettnek, a magyar társadalomnak is.
1956 után Magyarország is másképpen tekintett a világra, mint előtte, reálisabban, mégpedig két értelemben is. 1956 véget vetett a
reménynek, a csodaváró hangulatoknak, amelyek úgy gondolták, hogy (különösen, ha teszünk is érte valamit, nem is keveset) a demokratikus Nyugat majd felszabadítja Magyarországot, vagy legalábbis hathatósan segíti. Ami
történt, a közérzület szempontjából kiábrándító volt. Ugyanakkor 1956 kinyitotta Magyarországot. Kétszázezer ember, a társadalom
minden rétegéből és csoportjából egyszerre helyezkedett el egy új (a másik) világban, s erről
rendszeresen hírt adott. Mindez azután történt, hogy Magyarország lakosságának többsége évtizedek óta hol keveset, hol eltorzított, töredékes képet alkothatott a külvilágról. A totalitárius „keszon”-rendszert 1956, a XX. század legnagyobb emigrációs hulláma után nem
lehetett fenntartani. Új dimenzióként lehetett
tömegek – rokonok, barátok, ismerősök – élménye a „másik” világ, annak hétköznapjai,
eleinte közvetett beszámolókban, aztán a hatvanas évek közepétől mindinkább személyes
közlésekből, sőt mindinkább élményszerűen.
A nemzetközi lelkiismeret-furdalás kiváltotta
segítőkészségnek, a kivándoroltak összetételének köszönhetően ez a tapasztalat többnyire sikertörténeteket közvetített. A szocialista
rendszer ettől kezdve nemigen hirdethette magáról, hogy mennyi mindenben múlja felül ellenlábasát. [… ]
1956 szimbolikájában, heroizmusában, retorikájában, végletességében, idealizmusában
és tisztaságában talán az utolsó XIX. századi forradalom volt. Hihetetlenül rövid lefolyása, vérbefojtása a forradalmat és szereplőit
„megkímélte” a dezintegrációtól. Ma úgy tű-
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nik, 1956-ban romantikus-hősi szereplők léptek színre (a Nép, a Jó, a Gonosz, a Munkás, az Utca, az Utca Gyermeke, a Miniszterelnök, a Bíboros) – olyanok, akik másutt
már jó ideje nem, és többet így, ebben a szereposztásban soha. De mindez a XX. században történt, XX. századi szereplőkkel, akiknek egy része a forradalom után is folytatta életét, másoknak meg, akik nem, XX. századi életútja vezetett a forradalomig. 1956 a
mai, XXI. századi totális médiakorszakon
jócskán innen zajlott, s képe ezért alapvetően
írott, irodalmi, mint 1848-é. 1968 már mozgóképeken él, a század végét pedig az egyenes műholdas televíziós közvetítés révén ismerjük. Mégsem véletlen, hogy 1956-nak nincs

és valószínűleg soha nem is lesz Victor Hugója és Jókaija, aki megírja. A kép csak mes�sziről, magában felállítva XIX. századi, közelebbről „csak” múlt századi, ahogyan környezete és mellékalakjai is. Képe halványul
és töredezetté válik az időben és a vitában,
amelyhez kételyeket már egy új század ad.
A XX. század hagyományának kialakulása,
amelyhez nem szolgáltat mintát a XIX. századé, még előttünk áll – benne 1956-tal. Hogy
milyen lesz, rajtunk is múlik.
* Idézet Rainer M. János:
1956 a XX. század történelmében című írásából
a „Tizenhárom nap, amely…” (Hadtörténeti Intézet
és Múzeum, Budapest, 2003) című tanulmánykötetből

56-os emlékmű
a budapesti Széna téren
(Fotó: Dévényi Veronika)

Györfi Sándor:
A játszma vége

UTÓSZÓ
Magyarország Európa közepén
a világégések után
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ármennyire is él a magyarságban a történelmi Magyarország nosztalgikus emléke, reálisan
gondolkodva mindenkinek be kell látnia, hogy helyreállítására nincs többé lehetőség. Nem
volt már az 1930-as és 1940-es évek fordulóján sem, s az ekkor a Magyarországra nézve szerencsés
nemzetközi politikai konstellációban is csak jobbára (igaz, nem csupán) magyarlakta területek békés visszacsatolását lehetett elérni. S nem volt esély a területi revízióra a kommunista világrendszer
közép-kelet-európai összeomlása pillanataiban sem, annak ellenére, hogy – Románia kivételével – minden olyan állam megszűnt létezni, amelyekkel az 1920. évi trianoni, majd az 1947. évi
párizsi béke megköttetett.
A magyarság egyesítésére persze kínálkozik lehetőség, de nem területi alapon. Azzal, hogy
Magyarország és szomszédai egy része már tagja az Európai Uniónak, s előbb vagy utóbb a többi
szomszéd is a tagság felé tendál, új utak nyílnak meg. A határok légiessé válásával, szabad átjárhatóságával már megindult a Kárpát-medence 1918-ig egységes gazdaságának újraszerveződése,
s ehhez már egyre kevéssé szükségesek állami szintű politikai döntések és megállapodások. A kultúra szabad áramlását nem csupán az EU elvei mondják ki, de a műholdas televízió és az internet
korában annak már nem igazán lehet útját állni. E két utóbbi, rohamosan fejlődő jelenség a magyar államhatárokon túl élő Kárpát-medencei magyarság számára visszahozza a mindennapi életbe a magyarul gondolkodás lehetőségét; ami persze pontosan ugyanígy adott a ma Magyarorszá-

1989. június 16-a,
Nagy Imre, az 1956-os
forradalom miniszterelnöke
és társainak újratemetése
a kommunizmusból a
demokráciába vezető
magyar átmenet egyik
legnagyobb hatású
szimbolikus eseménye volt.
A kép a Hősök terén, a
Műcsarnok előtt felállított
ravatal köré gyűlő hatalmas
tömegről készült
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Kelet-német menekültek
áttörik az osztrák–
magyar határt 1989.
augusztus 19-én

gán élő nemzetiségek számára is. S azt se felejtsük el, hogy az EU-ban minden tagállam államnyelve hivatalos, így például a felvidéki (szlovákiai), az erdélyi (romániai), a muravidéki (szlovéniai) vagy az őrvidéki (burgenlandi, ausztriai) magyarság is hivatalosan használhatja anyanyelvét,
még akkor is, ha egy-egy, még létező, nacionalista indíttatású jogszabály korlátozni szeretné azt:
az EU-s alapelvek magasabb rendűek a nemzeti törvényeknél.
A másik, inkább védelmi jellegű nemzetközi szervezet, amelynek Magyarország a tagja, a
NATO. Persze az sem lényegtelen, hogy éppen az a Románia és Szlovákia is tagja e katonai szövetségnek, amelyekben a határon túli magyarság legnagyobb hányada él; miként az sem, hogy a
NATO vezető ereje az az USA, amely éppen a liberális elvek védelmében „szállt be” döntő tényezőként a XX. század nagy világégéseinek ringjébe. Sokkal lényegesebb, hogy Magyarország
a NATO tagjaként egyfajta híd-szerepet tölthet be a szervezethez nem tartozó európai államok
felé Kelet- és Délkelet-Európában.
Nem véletlen, hogy éppen akkor vették fel a védelmi közösségbe, amikor megkezdődtek a Szerbia elleni légitámadások. Nem arról volt szó, hogy a NATO-nak kellett volna megvédenie Magyarországot, hiszen Szerbia nem tervezte megtámadását, hanem arról, hogy meg kellett végre
teremteni a békét a Balkánon, vagyis – a sikertelen politikai próbálkozások után – erővel kellett
véget vetni a délszláv polgárháborúnak. Ehhez, de még inkább a katonai beavatkozást követő békefenntartáshoz volt szükség Magyarországra, egyfelől mint átvonuló bázisra, másfelől és sokkal
inkább mint egy olyan országra, amely ezeréves történelmi múltja okán jobban megérti a balkáni
gondolkodásmódot és hamarabb kiismeri magát az ottani viszonyok között, mint az onnan több
ezer kilométerre funkcionáló, ráadásul történelmi balkáni kapcsolatokkal sem rendelkező nyugati
politikai és katonai elit. Ezek után szinte természetes, hogy a magyar kontingensnek jelentős szerepe volt és van ma is (Koszovóban) a nemzetközi békefenntartásban a Balkánon.
S ha már a békefenntartásnál tartunk, Magyarország szerepének elemzésénél a XX. és
XXI. század fordulóján azt sem érdektelen megemlíteni, hogy a magyar katonák minde‑
nütt kiveszik részüket a nemzetközi békemissziókból, Afganisztántól Cipruson és a Sínai-félszigeten át Fekete-Afrikáig.
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Az ezredfordulón nem szabad elmennünk Magyarország szerepe mellett a kommunista világrendszer összeomlásában. Ma már a nyugati szakirodalom is elismeri, hogy „az első szöget a kommunizmus koporsójába” az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc verte bele
(hiszen Magyarország 1945 után újabb megszállást szenvedett el: a szovjetet; ami nem azonos azzal, amikor a Vörös Hadsereg verte ki az országból a náci birodalom megszálló haderejét). Többé már nem lehetett mindent a régi, lenini-sztálini módon véghezvinni KözépKelet-Európában, vagy ha megpróbálkoztak azzal, még ha „cukormázzal” is, átlag tízévenként
újabb válságok, felkelések robbantak ki: Csehszlovákia 1968, Lengyelország 1981 és Románia
1989. S a Nyugat azt is elismeri, hogy az 1989–1990-es világpolitikai fordulatban – nem kisebbítve mások érdemeit – Magyarországnak igen jelentős szerepe volt, hiszen egyfelől a határnyitással a keletnémetek előtt átszakított egy gátat (a „vasfüggönyt”), s a léket már nem lehetett betömni, a többi közép-kelet-európai szocialista rendszer is hónapokon belül összeomlott; másfelől
Magyarország mutatott példát a vértelen rendszerváltásra. A polgári demokratikus Magyarország rendőrrohamok, sortüzek és a hadsereg bevetése nélkül jött létre – igazi „európai módon”.
Akkoriban volt egy röpke történelmi lehetőség Magyarország számára egy másik útra történő lépésre is. A rendszerváltáskor az első szabadon választott parlament semlegességet deklarált,
s a nyugati szomszéd, Ausztria (amelyhez amúgy is fél évezredes szálak kapcsolják Magyarországot) szintén semleges állam, messze még az EU-tól, nem is beszélve annak nyugati szomszédjáról, Svájcról. E történelmi léptékkel valóban rövid ideig fennálló lehetőség annak ígéretét hordozta magában, hogy Európa közepén kialakul egy, három államot összefogó semleges zóna, amely

A berlini fal
leomlását ünneplő
tömeg 1989
november 9-én
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A Magyar Honvédség
EUFOR kontingense kiképzés
közben a Balkánon

A Magyar Honvédség
37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki
Ezred katonái a Pestet és
Budát összekötő gyaloghíd
működtetése közben. A gyaloghíd
Magyarország európai uniós
csatlakozása alkalmából épült
(Fotó: Rácz Tünde)
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sokkal inkább összeköti, mint elválasztja az attól északra és délre, illetve nyugatra és keletre elterülő országokat, élő nemzeteket és nemzetiségeket.
A másik két állam nevében egy magyar történész ne nyilatkozzon, de azt vélheti úgy, hogy ez
a semleges zóna elsődlegesen azért nem jött létre, mert a magyar politikai elit nem igazán akarta
azt. Magyarország lakossága lehet, hogy inkább akarta, ennek bizonyítéka a viszonylag sok ellenszavazat az ország NATO-, majd EU-csatlakozásakor megtartott népszavazáson. Még ha korai
is ezt kimondani az igazi történelmi távlat hiánya miatt, a politikai elit szándéka helyesnek bizonyult. Magyarország ugyanis e két csatlakozással integrálódhatott igazán a nemzetközi közösséghez, s a magyar nemzet így nyert igazi lehetőséget az újraegyesüléshez, vagyis a trianoni diktátum
(bizonyos értelemben vett) eltörléséhez.

A felvidéki magyarságot
és az anyaországot szimbolikusan
is összekötő, 2001-ben
EU-támogatással újjáépített
Mária Valéria-híd

Idézet Magyarország 2011. április 25-én szentesített Alaptörvényének bevezető eszméjéből, a Nemzeti Hitvallásból

