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Ajánlás

Az Eötvös Collegium Történész Műhelye ezzel a kötettel újszerű vállalkozás-
ba kezdett: időről időre közzé kívánja tenni a Collegiumban végző történé-
szek publikálásra érdemes szakdolgozatait. 

Az elhatározás indítéka mindössze az a vitathatatlan tény, hogy egy ön-
álló kutatáson alapuló, tudományos nóvumot hozó, tágabb olvasóközönség 
figyelmére is érdemes dolgozat létrejötte – amilyen az itt közölt négy is ‒ ho-
vatovább évek óta nem fehér holló már a Collegiumban.

Fél évszázada ilyen elhatározásnak a gondolata is elképzelhetetlen lett vol-
na. Mert manapság már jótékony feledés takarja, de volt idő ‒ a második vi-
lágháborút követő évekre gondolok ‒, amikor például egy latin–görög szakos 
hallgatónak a maga két tárgyából nem két szakdolgozatot volt tiszte beadni 
(latinból természetesen latinul!), csupán egyet (mondani sem kell, magyarul), 
azt is inkább csak azért, hogy az igények drasztikus csökkentése ne legyen 
napnál világosabb. Mindezt azzal párhuzamosan, hogy az elitista célkitűzései 
miatt keményen bírált Collegiumot tudós tanárokat nevelő műhelyből egy-
szerű szálláshellyé szabták át, más szóval eredeti funkciójától megfosztották.

Azóta a Collegium története az „újra-magára-találás” története. És a Törté-
nész Műhely új sorozata egybek közt azt is jelzi, hogy a mai Collegium a leg-
jobb úton van afelé, hogy a változott körülmények között is újra az alapítóitól 
megfogalmazott célokat tudja megvalósítani.

Szepessy Tibor
Curator Collegii





Lectori salutem!

Memini initii, vagyis emlékszem a kezdetre – ez a jelmondat áll August 
von Mackensennek, a híres porosz hadvezérnek, egyik tanulmányunk fő-
szereplőjének nemesi címerén. Az ünnepelt tehetségű katonatiszt soha-
sem felejtette el gyökereit, neveltetését: a társadalmi karrier nem életcélja 
volt, hanem természetes velejárója szenvedélyesen szeretett hivatásának. 
Szervesen építkező pályáját értő szemek figyelték, gondos följebbvalók irá-
nyították és indították el a német hadsereg világszínvonalú hadigépeze-
tében. A tanítvány fölülmúlta mestereit, hazája legnépszerűbb és a világ 
egyik leghíresebb hadvezéreként vonult be a történelembe; de társadalmi 
emelkedésének alapkövét jelentő címerével is emléket állított fölnevelő 
közegének: tudta, honnan indult el.

A mai magyar felsőoktatást több szempontból sem hasonlíthatjuk 
a Porosz Királyság, illetve a Német Császárság hadseregéhez. Legkevésbé 
talán az  utánpótlás-nevelés kérdésében: abban, hogy életpályát kínálna – 
elemeiben máig európai színvonalú – képzéséből kiemelkedő végzettjeinek. 
A tehetséggondozás alapköve ugyanis napjainkban sokszor eltűnni látszik; 
a tudós tanárként, kutatóként végző fiatal pályakezdők kevesen vannak, 
és gyakran nehezen vagy egyáltalán nem találnak vissza választott, kedves 
tudományukhoz vagy alma materükhöz.

Kivételek mégis akadnak. Nevelői tapasztalatukra és tudományos öröksé-
gükre szervesen építő iskolák egy-egy nemzedéke mindig el tud indulni azon 
az úton, amelyre vágyott – és talán ugyanezen az úton révbe is ér. Az Eötvös 
Collegium a magyar felsőoktatás legrégebbi tehetséggondozó intézménye, hi-
vatása a tanári és szaktudományos utánpótlás-nevelés. Régi gondolat e falak 
között, hogy a végzős évfolyamok tagjainak kiváló eredménnyel megvédett 
szakdolgozatait a Collegium megjelenteti, mintegy bizonyítványául annak 
az öt évig tartó megfeszített munkának, amelyet a fiatal tanárok és tudósok 
diákkorukban, a Collegium tagjaként pályájuk megalapozására és valame-
lyest a Collegium dicsőségére is végeztek. 

A Collegium legrégibb és legnagyobb műhelye, a Történész Műhely saját 
sorozatán (Acta Historica Collegii de Iosepho Eötvös Nominati) belül új al-
sorozatot (Series II.) indít: az idén már harmadszor megjelenő konferencia-
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kötetünk mellett ebben a kiadványban a 2008 és 2010 között végzett diákjaink 
történelem szakos szakdolgozatait adjuk közre. A seregszemle nem teljes: 
ketten visszamondták a felkínált lehetőséget, az ő nevükkel (Ertl  Péter és 
Székely Gábor) szaktudományuk közlönyeiben találkozhatunk. Az itt közölt 
négy tanulmány esetében is olyan munkákról van szó, amelyek szerzőiknek 
a tudományos életbe való belépőt, a kezdetet jelentették. Szerzőink ugyanis 
mindannyian doktori hallgatók, többé-kevésbé rendszeresen publikáló fia-
tal kutatók. Néhányuk számára a szakdolgozat a doktori iskolába való be-
kerülés alapjául szolgált, míg másoknak − a jelenleg más tudományterületen 
tevékenykedőknek − a szakdolgozat elkészítése azon tudáshalmaz (szakmai 
tapasztalat és forráskritikai szemlélet) elsajátítását jelentette, amely nélkül 
aligha maradhatnának a tudományos pályán. Ebből kifolyólag fontosnak 
tartottuk a kötet végén közölni szerzőink végzésük óta megjelent publikáci-
óit, valamint rövid tudományos életrajzban bemutatni az eredményeiket. 

Annak az okait, hogy a Történész Műhely egy-egy évfolyamában hasonló 
korszakú és megközelítésű szakdolgozatok születnek − ezt mutatis mutan-
dis a fiatalabb nemzedéknél is tapasztalhatjuk –, az együtt nevelkedésben, 
a Collegium és a műhely közösségi életszabályaiban kereshetjük. Így a kö-
tetünkben megjelenő tanulmányokat is (a szerzők sokféle érdeklődése el-
lenére) rokonítja két sajátos tulajdonságuk: mind a négy dolgozat kötődik 
valamilyen formában a hadtörténethez és a német kultúrkörhöz. A kötet 
előkészületei az előző két tavaszra nyúlnak vissza: ekkor körvonalazódott 
a régi terv anyagi megvalósíthatóságának lehetősége, és ekkor döntöttünk 
úgy, hogy a mostani végzős évfolyamokat megelőző „nemzedékből” kérjük 
föl az új sorozat úttörőit. 

Itt szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki e könyv megjele-
néséhez bármilyen formában is hozzájárult. Mindenekelőtt szeretném 
köszönetemet kifejezni Horváth László igazgató úrnak és Farkas Zoltán 
műhelyvezető tanár úrnak a támogatásáért. A szerkesztési munkálatokban 
való közreműködéséért köszönet illeti Hegyi Brigittát, Toronyi Alexandrát 
és Parragi Zsoltot. A szakdolgozatokból készült összefoglalók (rezümék) né-
met nyelvre fordítása nem valósulhatott volna meg Sára Balázs tanár úr fá-
radhatatlan segítsége, valamint lelkiismeretes műhelytagjaink − Kovácsik 
Antal, Szász Lajos és Garai Imre − munkája nélkül. Hálás vagyok Laczkó 
Krisztina tanárnőnek stilisztikai és helyesírási korrektúrájáért. Végül, de 
nem utolsósorban köszönöm Arató György műhelytitkár értékes tanácsait 
és segítségét.
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Az Olvasónak abban a reményben kívánok kellemes elmélyedést a szakdol-
gozatokban, hogy szerzőink (további) sikerei láttán büszkén emlékezhetünk 
majd vissza a könyvünk révén közkinccsé váló kezdetekre.

Eötvös Collegium, 2012. március idusán

 A szerkesztő





Garai Imre

József nádor hadászati elképzelései

Előszó

Dolgozatomban József nádor hadászati elképzeléseit ismertetem, illetve elem-
zem egy, a magyar rendek számára kidolgozott hadügyi reformtervezetének 
segítségével.1

Művének létezik egy korábbi első változata is, amelyet a főherceg testvé-
re, I. Ferenc (1792–1835) számára írt.2 A két tervezet közül választásom azért 
esett a terjedelmesebb munkára, mert a szerző elveit részletekbe menően fejti 
ki, ráadásul ez a változat nem nélkülözi az udvari politika burkolt bírálatát, 
a rendek nyílt feddését, a hazaszeretet patetikus megnyilatkozásait és az ap-
rólékosan kimunkált reformgondolatokat sem. Az elemzőnek figyelnie kell 
arra, hogy a nádor tervezete nemcsak egy szaktárgyban született „reform-
csomag”, hanem egy politikai célokkal készült irat. József nádor és az udvar 
célja pedig 1808-ban nem lehetett más, mint a végveszélybe jutott Habsburg 
Birodalmat, amely a francia forradalom és a Napóleon elleni koalíciós hábo-
rúkban sorozatos vereségeket szenvedett, valamiképpen stabilizálja, katonai 
erejét megnövelje, így egy esetlegesen kirobbanó háborúban a modernizált 
hadsereg eredményesen vehette volna fel a küzdelmet az ellenséggel. E cél el-
éréséhez szükségesnek mutatkozott a magyar hadszervezet reformja, illetve 
a magyar rendek támogatása. A munka szerzője tehát nem kisebb célt tűzött 
ki maga elé, minthogy a reformok ügyének megnyerje azokat a rendeket, 
amelyek a korábbi országgyűlések során számos előremutató, a birodalom 
válságos helyzetében szükségesnek mutatkozó katonai reform ellen emeltek 
vétót, vagy bizonyos jogszabályokat sajátosan értelmeztek annak érdekében, 
hogy kiváltságaikat továbbra is fenntarthassák.

1  József nádor iratai, 1935a. 
2  József nádor iratai, 1935b.
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Szükségesnek mutatkozik a tervezet elemzéséhez áttekinteni a francia 
forradalom és a Napóleon ellen vívott koalíciós háborúkat. Ezáltal érthe-
tővé válik, hogy a reformjavaslatok milyen nemzetközi események hatására 
születtek meg – ráadásul maga a szerző, József nádor is ezt teszi részben 
munkájának előszavában, részben az első fejezetben.3 A francia forradalmat 
és a háborúk mentetét azzal a megszorítással ismertetem, hogy csak azo-
kat az  eseményeket tárgyalom, amelyek közvetlenül befolyásolták a harci 
cselekményeket, vagy elengedhetetlenül fontosak a Habsburg Birodalom 
az egyes koalíciókban játszott szerepének teljesebb megértéséhez. 

Ezzel szoros összefüggésben áll a korabeli harcászat, a 18. század végi és 
a 19. század eleji hadügyi reformok ismertetése. A koalíciós partnerek kudar-
cainak okai épp ebben – a hadügyi reformok elmaradásában – keresendők, 
hiszen a francia forradalom nemcsak politikai tekintetben hozott számottevő 
változásokat, hanem hadügyi kérdésekben is. Maga a hadászat és a hadviselés 
jellege is forradalmi változásokon ment keresztül, ez váratlanul érte és óri-
ási kihívás elé állította Európa nagyhatalmait. Rövid áttekintést adok mind 
az egyetemes, mind a magyar viszonyokról ebben a kérdéskörben.

A magyar hadszervezet megértéséhez elengedhetetlen megvizsgálni a ma-
gyar nemesség jogállását. A nemesi kiváltságok, az adómentesség és a neme-
si felkelés ügye szorosan összefüggtek egymással, döntő jelentőséggel bírtak 
a korabeli Magyarország társadalmi és politikai berendezkedésére.4 A nemesi 
társadalom átrétegződése alapvetően befolyásolta a nemesség mint társadal-
mi csoport hadrafoghatóságát és ezáltal az ország hadi potenciálját. Ugyan-
ebben a kérdéskörben ismertetem és elemzem az 1715 és 1808 között hadügyi 
kérdésekben született törvényeket annak illusztrálására, hogy a Habsburg 
Birodalom − és benne Magyarország − egyre válságosabbá váló külpolitikai 
és hadi helyzete nyomán az udvar elvárásai és a jogalkotói szándékok között 
milyen áthidalhatatlannak tűnő szakadék keletkezett. E szakadék kialakulá-
sát elősegítette, hogy bizonyos, a hadszervezethez szorosan kapcsolódó kér-
déseket a rendek sajátosan értelmeztek, olykor alkotmányos kötelezettségeket 
minősítettek át nagylelkű felajánlásokká. 

A hadi események, a hadügy fejlődését és a nemesség jogállásának kér-
déskörét követően röviden ismertetek három, a nádor tervezetét megelő-
ző reformjavaslatot, illetve bemutatom az osztrák hadsereg kiegészítésére 

3  József nádor iratai, 1935a. 255–269.
4  Poór, 2003. 8. 
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1808-ban létrehozott szervezetet, a Landwehrt. E tervezetek és az osztrák 
reformok tárgyalása nem érdektelen, hiszen egyrészt láthatóvá válik, hogy 
József nádor munkája a tervezet készítőihez képest részletekbe menően és 
átfogóan akarta szabályozni a magyar hadszervezet egészét oly módon, 
hogy egyrészt a rendek számára elfogadható, alkotmányos keretek között 
mozogjon, másrészt pedig az is nyilvánvalóvá válik, hogy a főherceg számos 
elemet átvett az osztrák szabályozásból, és azokat valamelyest módosítva 
alkalmazta a magyar viszonyokra. Ezt követően ismertetem a javaslatok 
megszületésének közvetlen előzményeit, majd elemzem a nádor reformja-
vaslatait. Az elemzés során munkájának valamennyi fejezetét tárgyalom, 
és az áttekintés során kiemelem azokat a részeket, amelyek a hadszervezet 
addigi állapotához képest gyökeres változásokon mentek volna keresztül 
a tervek megvalósulása esetén. 

Dolgozatom záró fejezetében röviden áttekintem munkám legfontosabb 
téziseit, és kitekintést adok a reformok sorsával kapcsolatban. Megpróbálok 
azon kérdésekre választ adni, hogy a nádor minimális célkitűzései megvaló-
sultak-e az 1808-as országgyűlésen, és a diétán elfogadott reformok valóban 
erősítették-e számottevően az addigra elavult magyar hadszervezetet. 

E kérdések taglalását megelőzően azonban elkerülhetetlen egy rövid histo-
riográfiai áttekintés. A francia forradalom háborúihoz és a Habsburg Biro-
dalom helyzetének 18. század végi és 19. század eleji áttekintéséhez kitűnően 
hasznosíthatóak Victor Bibl5 és Hanns Leo Mikoletzky6 munkái. Ugyancsak 
jól használható ehhez a témakörhöz Benda Kálmán7 tanulmánya, amely 
a Magyarország története tíz kötetben című sorozat 5. kötetében jelent meg. 
A történettudomány újabb eredményeit közli a forradalommal kapcsolatosan 
Hahner Péter,8 valamint Francois Furet.9 

A 18. század harcászatának jellemzőit és a 19. század elején e téren be-
következett forradalmi változásokat tekinti át a Magyarország hadtörténete 
című kézikönyvben Borus József. 10 A hadtörténet újabb eredményeit a Nagy 
képes millenniumi hadtörténet című kiadvány foglalja össze, a korszakra 

5  Bibl, 1922.
6  Mikoletzky, 1972. 
7  Benda, 1980.
8  Hahner, 2002 és Hahner, 2006. 
9  Furet, 1996. 
10  Borus, 1984. 



20 Garai Imre

vonatkozóan Ódor Imre,11 Zachar József12 és Ságvári György13 tanulmá-
nyai adnak áttekintést. Ehhez a kérdéskörhöz ugyancsak nélkülözhetetlen 
az előzőek során már említett Zachar József egy másik munkája, az Idegen 
hadakban című monográfia,14 amely a 18. századi hadszervezetről igen ala-
pos összegzést ad, és kitér a hadügy század végi változásaira is.

A magyar nemesi jogállásról elengedhetetlen áttekinteni Frank Ignác ös-
szefoglaló művét,15 hiszen a 19. század folyamán a nemes ifjak ebből tájéko-
zódtak, és sajátíthatták el a saját társadalmi csoportjukra vonatkozó jogokat, 
kiváltságokat. Ebben a kérdéskörben hasonlóan fontos megemlíteni Eckhart 
Ferenc16 munkáját, valamint Szijártó M. István új kutatásainak eredményeit 
összefoglaló monográfiáját.17 A nemesi adómentesség és a  magyar had-
szervezet összefüggéseihez nyújt részletes áttekintést a korabeli törvényeket 
elemezve Poór János18 monográfiája, illetve a fentiekben már említett két 
szerző: Szijártó M. István19 és Ódor Imre20 egy-egy tanulmánya. 

A József nádor munkáját megelőző reformtervezetekhez nyújt alapos ös-
szefoglalást Gyalókay Jenő21 tanulmánya, magát a tervezetet Domanovsz-
ky Sándor közölte a József nádor iratai I–III. utolsó kötetében,22 és ő írta 
meg a nádor életrajzát tekintélyt parancsoló művében, a József nádor élete 
I–II. című monográfiájában, amelynek első része a dolgozatomban érintett 
valamennyi kérdéskör tárgyalásához nélkülözhetetlen munka.23

Végül e helyütt szeretném megköszönni Poór János tanár úrnak, hogy fi-
gyelmembe ajánlotta a magyar nemesség és a magyar hadszervezet 19. század 
eleji állapotára vonatkozó kérdéskört és József nádor munkáját, meggyőző-
désem, hogy a történettudomány által e kevéssé reflektált terület vizsgálata 

11  Ódor, 2000.
12  Zachar, 2000.
13  Ságvári, 2000.
14  Zachar, 1984.
15  Frank, 1845.
16  Eckhart, 2000.
17  Szijártó, 2005.
18  Poór, 2003.
19  Szijártó, 2006.
20  Ódor, 1987. 
21  Gyalókay, 1925. 
22  József nádor iratai, 1935.
23  Domanovszky, 1944a és Domanovszky, 1944b.
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valamelyest módosíthatja azt a képet, amely jelenleg Magyarországnak a na-
póleoni háborúkban játszott szerepéről a köztudatban él. 

A francia forradalom és a Napóleon elleni koalíciós háborúk

A francia forradalom kirobbanása és a Habsburg Birodalom

1789-re egy gazdasági, pénzügyi és politikai válság eredményeként össze-
omlott az abszolút monarchia rendszere, így XVI. Lajos (1774–1791) arra 
kényszerült, hogy 1789. május 5-re összehívja a rendi gyűlést, amely 1614 
óta első ízben ülésezett.24 

Politikai ellenállás bontakozott ki az uralkodó ellen, 1789. június 20-án 
a harmadik rend és a hozzájuk csatlakozott alsópapság megesküdött, hogy 
addig nem oszlatják fel gyűlésüket, amíg Franciaország számára nem alkot-
nak új alkotmányt. Ezt követően 1789. július 9-én csatlakozott a harmadik 
rendhez a nemesség, megalakult az alkotmányozó nemzetgyűlés. Három 
nappal később Necker, a népszerű pénzügyminiszter elbocsátásának hírére 
kitört a felkelés, megszervezték a nemzetőrséget, majd július 14-én lerom-
bolták az ancien régime gyűlölt jelképét, a Bastille-t.25 Az események menete 
minden bizonnyal Bécs érdeklődését is felkelthette, hiszen a francia uralkodó 
felesége, Marie-Antoinette − Mária Terézia (1740–1780) és Lotharingiai I. Fe-
renc (1745–1765) lányaként − a Habsburg család tagja volt.

1789. augusztus 4-én a rendek a vidék forradalma, valamint a július és 
augusztus eleje közötti „nagy félelem” miatt lemondtak kiváltságaikról: 
bevezették a közteherviselést, megszűntek a halászati, vadászati előjogok 
és a robotoltatás. Eltörölték az egyházi tizedet, a városok kiváltságait és a hi-
vatalok vásárolhatóságát, a földesúri szolgáltatásokat pedig megválthatóvá 
tették. A Nemzetgyűlés 1789. augusztus 26-án pedig elfogadta az Emberi 
és polgári jogok nyilatkozatát. A dokumentum kimondta, hogy a társada-
lom egyes tagjai között csupán társadalmi hasznosság szempontjából lehet 
különbséget tenni, olyan alapvető emberi jogokat rögzített, mint a szabad-
ság, a tulajdonlás joga, a biztonsághoz való jog, az ellenállás joga, továbbá 
bevezette a  vallás-, sajtó- és lelkiismereti szabadságot. Újfent deklarálta 
az  arányos közteherviselés szükségességét. Az államhatalom egyes ágait 

24  Hahner, 2002. 137–139. 
25  Hahner, 2006. 380–382. 
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egymástól szétválasztotta, a tisztviselőket pedig számonkérhetővé tette.26 
Talán éppen az  utóbbi két, az államhatalmat jelentős mértékben érintő 
változtatás miatt az uralkodó visszautasította a nyilatkozat elfogadását, és 
sorkatonaságot mozgósított Versailles-ba.

Az első atrocitás akkor érte a királyi családot, amikor 1789. október 5-én 
az asszonyok menete arra kényszeríttette az uralkodót és családját, hogy 
Párizsba, a Tuileriák palotájába költözzön, és ott elfogadja a Nemzetgyű-
lés által hozott törvényeket és az ennek nyomán beálló változásokat a jog-
rendszerben és a társadalom területén.27 A királyi család menekülni próbált, 
1791. június 20-án elhagyták „kényszerlakhelyüket”, a királyi palotát, és 
az uralkodó Osztrák-Németalföld felé indult el, hogy a határon csapatokat 
gyűjtsön, és szembeszálljon az ellene szegülőkkel, június 25-én azonban 
Varennes városában XVI. Lajost felismerték, rövid időn belül elfogták, és 
az uralkodói családot újfent visszakényszerítették Párizsba. A köznyelv a fő-
városba hintókon bevonuló királyi családot és kíséretét a „monarchia halot-
tas menetének” nevezte el.28 

A Nemzetgyűlés ekkor még felmentette az uralkodót az ellene felhozott vá-
dak alól, ám az 1789. július 17-i Mars-mezei sortűz nyomán világossá vált, 
hogy a forradalmárok felbomlottak az alkotmányos monarchisták és a köz-
társaságpártiak táborára. A királyi család helyzete egyre kilátástalanabbnak 
tűnt, így Marie-Antoinette segítséget kért bátyjától, II. Lipót (1790–1792) 
magyar királytól és német-római császártól. A forradalmi Franciaország Eu-
rópa feudális berendezkedésű országaira potenciális veszélyt jelentett, ezért 
az osztrák uralkodó és II. Frigyes Vilmos (1786–1797) porosz király közö-
sen kiadták 1791. augusztus 27-én a pillnitzi nyilatkozatot.29 A kiáltványban 
nyíltan megfenyegették a franciákat: amennyiben a királyi párnak bántódása 
esik, úgy osztrák és porosz csapatok fognak bevonulni az országba. 

Bécset természetesen nem csupán a királyi pár biztonsága miatti aggoda-
lom vezette arra az elhatározásra, hogy intervencióval fenyegesse meg a fran-
ciákat. A Habsburg uralkodót egyéb territoriális megfontolások is vezették: 
II.  Lipót szeretett volna területeket szerezni a Német-római Birodalomban, 
esetleg Franciaországban, de szívesen vette volna Lengyelország újabb felosztá-
sát is. A Habsburg uralkodót foglalkoztatta Osztrák-Németalföld Bajorország-

26  Furet, 1996. 81–86. 
27  Hahner, 2006. 382–383. 
28  Hahner, 2002. 143–145. 
29  Hahner, 2006. 386. 
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ra való elcserélésnek gondolata vagy Elzász és Lotaringia meghódítása.30 Alig 
egy hónap múlva, 1791. szeptember 13-án XVI. Lajos kénytelen volt elfogadni 
az alkotmányt. Az új választójogi törvény következtében felálló Törvényhozó 
Gyűlésben ugyan az uralkodó hívei voltak többségben, a király azonban − ha-
talmának stabilizálásához és további növeléséhez − a háborút alkalmas esz-
köznek gondolta, így girondista kormányt nevezett ki, és 1792. április 20-án 
bejelentették, hogy Franciaország hadat üzen Ausztria és Magyarország kirá-
lyának. Így II. Ferenc (1792–1835, magyar királyként I. Ferenc) 31 alig kezdhette 
meg uralkodását, rögtön harcba kellett vezetnie seregeit. XVI. Lajos kifejezetten 
akarta a háborút, hiszen országa belső gondjai és a hadsereg készületlen állapo-
ta miatt elképzelni sem tudta, hogy a franciák győztesként kerülhetnek ki egy 
konfliktusból.32 1792. augusztus 10-én egy párizsi felkelés során fegyveresek 
megostromolták a Tuileriák palotáját, és elfogták a királyt, valamint a királynét. 
Az uralkodó egyetlen esélye a szabadulásra az volt, ha a herceg Karl Wilhelm 
von Braunschweig vezette egyesült porosz−osztrák seregek, amelyek összesen 
mintegy 148 ezer főt számláltak, legyőzik Kellermann tábornok francia csapa-
tait.33 Nem így történt, a két sereg 1792. szeptember 20-án, Valmynál ütközött 
meg. Az órákig tartó ágyúpárbajban az egyesített osztrák−porosz csapatok ma-
radtak alul, vissza kellett vonulniuk a birodalom határai mögé. 

Ez igen nagy meglepetést okozott mind Berlinben, mind Bécsben, hiszen 
előzetesen mindkét uralkodó könnyű győzelemre számított. A csata alatt 
megszületett a francia nemzettudat, az ütközet jelentőségét Goethe szavai ta-
lálóan írták le: „Ettől a helytől és időszaktól kezdve új korszak kezdődik a tör-
ténelemben és ti elmondhatjátok, hogy ott voltatok.”34 Bécs szempontjából 
a külpolitikai helyzet tovább romlott, hiszen a csata másnapján, 1792. szep-
tember 21-én kikiáltották a köztársaságot, majd november 6-án Dumoriez 
tábornok legyőzött egy újabb osztrák sereget, ezzel Osztrák-Németalföld is 
elveszett.35 1792 végére a francia seregek megszállták a Rajna vidékét, Savoyát 
és Nizzát. A Konvent pedig bejelentette, hogy az ellenőrzése alatt álló terü-
leteken bevezeti a forradalmi törvényeket. Ezt követően 1793. január 21-én 

30  Bibl, 1922. 123. 
31  Mikoletzky, 1972. 54–55. 
32  Furet, 1996. 123. 
33  Borus, 1984. 427–428. 
34  Mikoletzky, 1972. 57. 
35  Bibl, 1922. 126. 
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kivégezték XVI. Lajost.36 Ráadásul Oroszország és Poroszország a forradalmi 
Franciaország megleckéztetése helyett inkább Lengyelországgal foglalkozott, 
és újból felosztották egymás között 1793. január 23-án, és ez igen aggasztó volt 
Bécs szempontjából, hiszen az ügyletből kihagyták. Emiatt az osztrák udvar-
ban megnőtt a bizalmatlanság Poroszországgal szemben.37

XVI. Lajos kivégzése elmérgesítette a nemzetközi erőviszonyokat, 1793. feb-
ruár 1-jén a fiatal köztársaság hadat üzent Angliának. Az angolok március 
első felében szövetséget kötöttek Ausztriával, Hollandiával, Spanyolországgal, 
Portugáliával, Nápollyal és Piemonttal, ezzel megalakult az I. koalíció.38 1793 
februárjában az osztrákok újabb támadást indítottak herceg Koburg Josiás 
tábornagy vezetésével Németalföldön keresztül, Brüsszel irányába. Március 
18-án ütköztek meg először francia alakulatokkal Neerwinder közelében, 
a csatát a magyar gyalogezredek szuronyos rohama döntötte el. Dumouriez 
kénytelen volt visszavonulni, majd maga is átszökött április 2-án egykori el-
lenségeihez. Koburgnak lehetősége lett volna Párizs ellen vonulni, ám ő ehe-
lyett a Németalföld határa mentén levő francia erődöket kezdte el ostromolni. 
A francia belpolitikában lezajlott forradalmi változások39 hatására a francia 
hadviselés is forradalmasodott, bevezették az általános hadkötelezettséget, és 
Lazare Carnot zseniális szervezőmunkájának köszönhetően mindegy három 
hónap alatt 400 ezer főből álló hadsereget szerveztek.40 

Koburg 1793 második felében és 1794 tavaszán − angol és holland csapatokkal 
kiegészülve − súlyos harcokat vívott Jean Baptiste Jourdan és Charles Pichegru 
forradalmi seregeivel. Az 1794. június 26-i, fleurus-i csata során az osztrákok 
újabb csatát vesztettek, ezzel bizonyossá vált, hogy az egykori Osztrák-Német-
alföldet Ausztria nem képes visszaszerezni. Bécs Lengyelországban kárpótolta 
magát, a harmadik felosztás során 1795 januárjában megszerezte Nyugat-Galíci-
át 1000 négyzetmérfölddel és 1 037 000 lakossal.41 Ausztria fokozatosan elszige-
telődött a kontinensen, hiszen 1795. április 5-én Spanyolország és Poroszország 

36  Marie-Antoinette kivégzésére néhány hónappal később, 1793. október 16-án került sor 
a jakobinusok követelésére.

37  Mikoletzky, 1972. 58–60. 
38  Hahner, 2002. 148–149. 
39  1793. június 2-án megostromolták a Konvent épületét a felkelő párizsi tömegek; letartóz-

tattak 29 girondi képviselőt és 2 minisztert. E naptól kezdve a jakobinusok vették át a hatalmat 
Franciaországban, akik a Közjóléti Bizottság révén gyakoroltak diktatúrát 1794. július 27-ig. 
Furet, 1996. 139. 

40  Borus, 1984. 428–430. 
41  Mikoletzky, 1972. 67–68; Benda, 1980. 447. 
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békét kötött Franciaországgal. Poroszország egészen 1806-ig semleges maradt 
a további konfliktusok során, így Bécsre nehezedtek a háború terhei. A külön-
békére egyébként is árulásként tekintettek a császári udvarban.42 A francia bel-
politikában beálló újabb változás nyomán,43 az osztrákok pedig erőgyűjtés miatt 
szüneteltették a háborút 1795 decembere és 1796 májusa között. 

1796 folyamán három irányból bontakozott ki támadás Ausztria ellen, 
a  Rajna–Mose irányából Jean-Victor Moreau, északon a Meuse folyó felől 
Jourdan, Itáliában pedig Bonaparte Napóleon vezette a francia seregeket. 
Károly főherceget nevezték ki a birodalmi seregek főparancsnokának. A fő-
herceg sikerrel vette fel a küzdelmet Moreau és Jourdan csapataival, Itáliában 
azonban válságosra fordult a helyzet. 1797. február 2-án a mantovai erődöt 
védő főparancsnoknak fel kellett adnia a várost a franciák számára, miután 
négy alkalommal sem sikerült felmentenie az osztrákoknak.44 A birodalmi 
főparancsnokot küldték a hadszíntérre, de a válságos helyzeten ő sem tudott 
úrrá lenni, hátrálnia kellett. Napóleon előtt gyakorlatilag szabadon állt az út 
Bécs felé, így Károly javaslatára április 18-án Leobenben fegyverszünetet kö-
töttek, majd október 17-én Campoformióban békekötésre került sor. Ausztria 
megaláztatása teljes volt, elveszített 42 450 km2-t 3,5 millió lakossal.45 Fran-
ciaország meghódította a Rajna bal partját Mainz erődjével és Mannheimmal. 
Ausztriának el kellett ismernie a francia szövetségben levő köztársaságokat, 
cserébe megkapta Velencét Mantova és Peschiera nélkül, továbbá birtokába 
került Dalmácia és Isztria. Ausztria óriási területi, anyagi és presztízsvesz-
teséget szenvedett, az első koalícióból már csupán Anglia volt hadviselő fél 
Franciaországgal szemben.46 

Veszélyben a haza, Ausztria sorozatos kudarcai és végkimerülése 

Thugot, II. Ferenc császár külpolitikai tanácsadója csupán fegyverszünetként 
tekintett a campoformiói békére, és a visszavágás lehetőségét várta. Károly fő-
herceg figyelmeztette testvérét, hogy az újabb háborúk előtt elengedhetetlenek 

42  Bibl, 1922. 132–133. 
43  1794. július 27-én felszámolták a jakobinus diktatúrát, újból a Konvent vette át a hatal-

mat, és megszületett a Thermidori Köztársaság, amely 1799. november 9-ig állt fenn. Hahner, 
2006. 396–399. 

44  Borus, 1984. 431. 
45  Mikoletzky, 1972. 73; Benda, 1980. 447–448. 
46  Bibl, 1922. 136–137. 
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katonai és államszervezeti reformok, ezért az udvar leváltotta a főparancsnoki 
posztról, és a rajnai hadszíntérre „száműzte”.47 A háború folytatására hama-
rosan eljött az alkalom, hiszen Napóleon Egyiptomba szervezett expedíciót, 
ezalatt Anglia szövetséget kötött I. Pál (1796–1801) Oroszországával, Ausztri-
ával és Nápollyal. Ezzel megalakult a II. koalíció.48 

A háborút a szövetségesek eltérő célokkal kezdték, Anglia inváziós erői-
vel Hollandiát és az egykori Osztrák-Németalföldet akarta megszerezni, míg 
a  Habsburg uralkodó a birodalom itáliai pozícióit óhajtotta visszaszerezni. 
A hadműveletek kedvezően indultak a koalíció tagjai számára, hiszen mind 
a  rajnai hadszíntéren, mind Itáliában − Szuvorov vezetésével − visszaszo-
rították a francia erőket. Ekkor a Haditanács érthetetlen döntése nyomán 
az  orosz csapatokat átvezényelték Svájcba, mire I. Pál kivált a koalícióból, 
és az orosz erőket visszahívta.49 Ausztria ismét magára maradt, noha a hadi 
helyzet 1800 első felében kedvező volt, az időközben első konzullá előlépett 
Napóleon50 békeajánlatának visszautasítása miatt súlyos árat kellett fizet-
nie a császárnak. Napóleon támadásba lendült, 1800. június 14-én, Marengo 
térségében súlyos vereséget mért az osztrák csapatokra, majd miután az alig 
18 éves János főherceget nevezték ki főparancsnoknak, Ausztria megsemmisí-
tő vereséget szenvedett 1800. december 3-án, a hohenlindeni csatában. A fia-
tal főherceg leesett a lováról, és ez demoralizálta a csapatokat.51 Bécsben ismét 
pánikszerű hangulat uralkodott, ezért december 25-én fegyverszünetet kér-
tek, majd 1801. február 9-én aláírták a lunéville-i békét, amely még az 1797-es 
békeszerződésnél is kedvezőtlenebb volt.52 

Franciaország elfoglalta a Rajna bal partját, Osztrák-Németalföldet és 
Luxemburgot, ezen kívül francia protektorátussá nyilvánították a Batáviai, 
a Helvét és az Itáliai Köztársaságot. Ausztria nagyhatalmi pozíciói megren-
dültek, a  II. koalíció pedig felbomlott. Anglia is békekötésre kényszerült, 
1802. március 25-én aláírták az amiens-i békét.53 Az újabb kedvezőtlen béke 

47  Bibl, 1922. 138. 
48  Hahner, 2002. 156. 
49  Borus, 1984. 433. 
50  Napóleon 1798. július 25-én legyőzte a mameluk seregeket Egyiptomban, majd miután 

a Nelson vezette angol flotta megsemmisítette a franciát, ott ragadt csapataival. A válságos hadi 
helyzet miatt visszarendelték Franciaországba, ahol 1799. november 9-én katonai puccsot haj-
tott végre, és megszerezte az első konzuli pozíciót. Hahner, 2006. 399. 

51  Bibl, 1922. 139. 
52  Mikoletzky, 1972. 99. 
53  Furet, 1996 258. A békében Anglia visszaadta Egyiptomot Törökországnak, Máltát 
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meggyőzte a bécsi udvari köröket a reformok szükségességéről. Első lépésként 
felállították az ügyintézés egyszerűsítésére a Károly főherceg által javasolt 
Staats- und Konferenzministeriumot. Tagjai Cobenzl Lajos, Kolowrat Lipót 
és maga a főherceg lettek. Károly hadszervezeti reformokat is sürgetett, na-
gyobb hadsereget kívánt felállítani, így megreformálta a sorozás rendszerét, 
megszüntette az életfogytig tartó katonai szolgálatot, helyette a gyalogságnál 
nyolc, a lovasságnál tíz, a tüzérségnél és a műszaki alakulatoknál pedig tizen-
két évre csökkentette a szolgálati időt. Ezen kívül elrendelte a felnőtt férfi la-
kosság összeírását, hogy a katonai szolgálatra alkalmas embereket behívhassa 
a hadseregbe.54

Az 1804. május 18-i, franciaországi népszavazáson az volt a kérdés, hogy 
a  nép támogatja-e Napóleont a császári cím felvételében. A szavazáson 
a franciák túlnyomó többsége támogatta a felvetést. Bécsben tudták, hogy 
az új cím egyértelműen II. Ferenc német-római császár ellen irányul, aki-
nek a birodalombeli pozíciói így is rendkívüli mértékben meggyengültek. 
A császár tanácsadói javaslatára felvette az örökös tartományokon alapu-
ló osztrák császári címet, amelyet augusztus 11-én közölt egy kiáltványban 
népeivel. A magyar rendek figyelmét külön felhívta, hogy az ország külön-
állását és sajátos jogait a címváltozás nem érinti.55 Ez a presztízsveszteség 
az elmúlt évek katonai kudarcai nyomán egyre nyilvánvalóbbá vált, Auszt-
ria nemzetközi tekintélyének csökkenése nyílt kifejezésre jutott. Hiszen ez 
egyben azt is jelentette, hogy a Német-római Birodalomban a császár pozí-
ciói végérvényesen meggyengültek; a német-római császári címről formáli-
san 1806. augusztus 6-án mondott le a Habsburg uralkodó, így II. Ferencből 
I. Ferenc osztrák császár és magyar király lett.56

Hamarosan újabb háború robbant ki, mivel az orosz követet, Markovot Pá-
rizsban azzal vádolták, hogy császárellenes röplapokat terjesztett a nép köré-
ben. A meggyilkolt I. Pál helyére lépő I. Sándor (1801–1825) Enghien hercegé-
nek 1804. márciusi kivégzése után megszakította a diplomáciai kapcsolatokat 
Franciaországgal. Anglia nem kívánta maradéktalanul teljesíteni az amiens-i 

a lovagrendnek, a Jóreménység fokát pedig Hollandiának. Franciaország kivonult Nápolyból, 
a két hatalom garantálta a Jón-szigetek és Portugália függetlenségét. A francia közvélemény 
örömmel fogadta a békét, Napóleon belpolitikai bázisa erősödött, így elérte, hogy kinevezzék 
örökös konzulnak.

54  Domanovszky, 1944a. 300–304. 
55  Mikoletzky, 1972. 108–109. 
56  Benda, 1980. 449. Ezzel a lépéssel a 962 óta fennálló birodalom is megszűnt. 
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szerződés előírásait, így körvonalazódott egy újabb koalíció. A háború ak-
kor vált bizonyossá, amikor 1804. november 6-án Cobenzl Lajos megegyezett 
a cárral, és létrejött a III. koalíció. Az osztrák seregek főparancsnokának azt 
a Mack tábornokot nevezték ki, aki 1798 óta nem volt aktív szolgálatban.57 Ká-
roly főherceg és József főherceg58 közösen tiltakoztak I. Ferencnél. A háború 
szerintük végveszélybe sodorhatja a monarchiát és a dinasztiát. 

Napóleon Boulogne-ban gyűjtötte össze seregét, hogy előkészítsen egy 
Anglia elleni inváziót. Az osztrák csapatok határátlépésének hírére csapatait 
gyorsan átvezényelte a német hadszíntérre, és Ulmnál, 1805. október 14-én 
megadásra kényszeríttette Mackot. Jóllehet Károly főherceg az itáliai hadszín-
téren győzelmet aratott Caldieronnál, október 28. és 31. között, ez az általános 
hadi helyzeten nem változtatott: Bécs felé szabadon állt az út Napóleon előtt.59 
Október 25-én, a hertzdorfi konferencián határozta el az osztrák uralkodó 
Károly főherceggel és József nádorral, hogy ha a szükség úgy kívánja, a király 
Prágába vagy Olmützbe költözik udvarával.60 November 12-én, amikor Murat 
tábornok bevonult a védtelen Bécsbe, az a veszély állt fent, hogy Magyaror-
szág is hadszíntérré változik. A nádor ideiglenesen, a konferencia határozatá-
nak értelmében, az ország teljhatalmú urává vált, elhatározta, hogy a határok 
védelmére tartalékosokból kordont szervez, és megpróbált minden olyan in-
tézkedést kerülni, amely a franciákat arra ösztönözte, hogy betörjenek az or-
szágba, hiszen Bécs eleste után ez volt a Habsburgok utolsó utánpótlási bázisa. 
A francia katonák először Pozsony alatt jelentek meg, a város parancsnoka, 
Pálffy Lipót érintkezésbe lépett a francia seregek vezetőjével, Davoust marsal-
lal. A marsall tudatta, hogy az országot akkor kímélik meg a franciák a meg-
szállástól, ha a magyarok nem állítják ki az inszurrekciót, és hajlandók Bécset 
élelemmel ellátni. Pálffyt József nádor leváltotta Lipótot a parancsnokságból, 
mivel utasításától eltérően lépett kapcsolatba a franciákkal. Pozsonyt 1805. 
november 30-án szállták meg a francia csapatok.61

Az 1805. december 2-án lezajlott austerlitzi ütközetben az osztrákok és az oro-
szok súlyos vereséget szenvedtek, ráadásul utóbbiak az osztrák tábornokokat 
hibáztatták a vereségért. Ausztria nemzetközileg elszigetelődött, és december 

57  Domanovszky, 1944a. 400–405. 
58  1795 és 1796 között Magyarország helytartója, majd 1796-tól 1847-es haláláig nádora.
59  Mikoletzky, 1972. 114–116. Egyúttal az is ledőlt az egyesített francia−spanyol flotta 

trafalgari veresége miatt, hogy Napóleon nem szállhatja meg a Brit-szigeteket. 
60  Domanovszky, 1944a. 424–425. 
61  Ódor, 2000. 258; Benda, 1980. 450. 
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26-án, Pozsonyban békére kényszerült: Velencét, Isztriát és Dalmáciát a Cisal-
pine Köztársaságból lett Itáliai Királyságnak kellett átengednie, Tirolt pedig 
Bajorország kapta meg. A Habsburgok szinte minden befolyásukat elvesztették 
a német és az itáliai területek fölött, el kellett ismerniük a Rajnai Szövetség lét-
rejöttét, amely a német-római császári címről való lemondást eredményezte.62 
1806-ban ráadásul az addig passzív Poroszország is elveszítette nagyhatalmi 
státuszát, hiszen előbb hadat üzent Napóleonnak, mivel területén francia csapa-
tok vonultak át, majd a Jéna és Auerstadt között lezajlott csatában, 1806. október 
14-én gyakorlatilag az egész porosz hadsereg megsemmisült. November 21-én 
a francia császár már Berlinből hirdette ki a kontinentális zárlatot.63 I. Ferenc 
ezzel egyik természetes támaszát vesztette el, és hamarosan az oroszokban is 
csalódnia kellett, hiszen az 1807. február 8-i, eylaui ütközet ugyan döntetlen 
eredménnyel végződött, de június 14-én már I. Sándor csapatai hagyták el vesz-
tesen a friedlandi harcteret. A cár ráadásul kiegyezett Napóleonnal július 7-én, 
a tilsiti békében, és felosztották egymás között Európát: a Varsói Nagyherceg-
séget a szász király kapta meg, míg a Vesztfáliai Királyságot Napóleon öccse, 
Jerome, I. Sándor Anglia ellen is támogatást ígért. A kontinens nyugati felében 
francia, míg keleti részein orosz befolyás érvényesült, Ausztria egyértelműen 
másodhatalmi pozícióba süllyedt, és teljesen elszigetelődött. 

Reményre az adhatott okot a következő esztendőben, hogy a francia csapatok 
nem tudták elfojtani a spanyol felkelést, amely jelentékeny francia erőket kötött 
le, és igen nagy presztízsveszteséget okozott Napóleonnak, ráadásul az erfurti ta-
lálkozón I. Sándor tartózkodó volt a francia császárral szemben, és megüzente 
I. Ferencnek, hogy egy esetleges osztrák−francia konfliktus esetén semleges ma-
rad.64 A franciák időleges meggyengülése alkalmat adott arra, hogy a végletesen 
meggyengült Habsburg Birodalomban reformtörekvések bontakozzanak ki.

Harcászat a 18. század folyamán és a 19. század első felében, magyar kato-
nák a franciák elleni háborúkban 

A francia forradalom kezdetéig az európai hadseregek jelentős része jól képzett 
zsoldos katonákból állt; az állandó hadseregek kiegészítése, vezetése a minden-
kori uralkodó személyétől függött. Magyarország ebből a szempontból kivételt 

62  Hahner, 2006. 413. 
63  Furet, 1996. 286–287. 
64  Furet, 1996. 289. 
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jelentett, hiszen az 1715. VIII. tv. világosan rögzítette: „Minthogy azonban csu-
pán ezzel [nemesi inszurrekcióval] emez országot elegendőképen megvédelmez-
ni nem lehetne, sőt inkább minden eshetőségre erősebb és úgy benszülöttekből, 
mint külföldiekből álló rendes katonaságot kell tartani, mely kétségtelen, hogy 
zsold nélkül fenn nem állhat, ezt pedig adózás nélkül beszerezni nem lehet: ezért 
az erre szükséges segélyek és adók dolgában a karokkal országgyülésileg (hova 
tudomás szerint különben is tartozik) kell határozni.”65 

Az állandó hadseregekben Európa-szerte életfogytiglan, tehát öregkorig 
vagy súlyos sérülésig szolgáltak a katonák. A létszámot többnyire toborzással, 
önkéntesek felvételével biztosították. A rendek által előírt újonclétszámot el-
osztották az egyes helyiségek között, itt az érintettek sorshúzással dönthették 
el, hogy ki áll katonának. A nagyobb háborúk során gyakran ilyen módon is 
nehézzé vált újoncokat kiállítani, ilyenkor a helyi hatóságok közreműködésé-
vel kényszersorozásokat tartottak.66 Magyarországon a 18. század végéig a ka-
tonák utánpótlására két módszer alakult ki: a toborzás és a sorozás. Az előbbi 
módszer elsősorban a király hatáskörébe tartozott. A Haditanács előterjeszté-
sére az országgyűlés által megajánlott újonclétszámot elosztották a toborzási 
körzetekre, és meghatározták, hogy az egyes településekről hány katonát kell 
egybegyűjteni. A királyi toborzó biztosok kiszálltak a helyiségekbe, a főtéren 
zenére, tánccal csábították az ifjakat a katonaságba. A tánc mellett sokszor 
szerepet játszott az etetés és az itatás is, illetve hogy az adott település pénzzel 
fogadjon fel ifjakat, és küldje el azokat a katonasághoz. Természetesen számos 
visszaélés történt ezen a területen, igen sokszor előfordult, hogy a katonaság-
ba való csábításból erőszakoskodás lett, és kényszerrel vitték el a településről 
a férfiakat. Az utóbbi módszer, a sorozás nem az uralkodó hatáskörébe tar-
tozott, hanem a törvényhatóságok és a helyi települési hatóságok feladatköre 
volt. Többnyire az éjszaka leple alatt, erőszakos módszerekkel fogdostak össze 
katonai szolgálatra alkalmas és alkalmatlan egyéneket. Általában a szüksé-
ges létszámnál mindig több férfit állítottak elő, mert az orvosi vizsgálatokon 
számos katonajelöltet szűrtek ki a katonai szolgálatra egészségügyi okokból 
való alkalmatlanság miatt. A sorozás a nép körében igen gyűlölt módszer volt, 
megítélését mi sem jelzi jobban, minthogy előfordultak olyan esetek, hogy 
a sorozás hírére a katonai szolgálattól tartózkodók megcsonkították magu-
kat, ugyanis a hiányzó végtag vagy súlyos sérülés a katonai szolgálatot kizá-

65  1715. VIII. tv. A felkelésről és az adózásról.
66  Zachar, 1984. 10–11. 
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ró tényező volt. A két módszer közötti különbség az újoncok eltérő módon 
való összegyűjtésén túl az esetlegességben rejlett. A toborzás útján ugyanis 
nem minden esetben sikerült a kívánt mennyiségű újonclétszámot elérni. 
A sorozás útján viszont a kívánt mennyiség elérése garantált volt. Így érthető, 
hogy az udvar a 19. század első felének sok áldozatot követelő háborúi miatt 
az utóbbit preferálta. Hazánkban csak a 18. század második felére terjedt el 
a sorshúzás, és csak 1807-ben törvényesítették az anyakönyvek alapján való 
katonaállítást.67 

Az ilyen módon kiállított katonák nem elsősorban a hazáért küzdöttek, ha-
nem egy-egy dinasztia céljaiért. A hazafias célok épp a francia forradalom 
alatt jelentek meg, amikor a koalíciós haderők Franciaország megszállásával 
fenyegettek. Ez forradalmasította a hadviselést, hiszen a katonák motivációja 
sokszorosan meghaladta az osztrák, a porosz vagy akár az orosz seregekét.68 

Az állandó hadseregekben a gyalogosok adták a hadsereg túlnyomó többsé-
gét. A gyalogság alapköteléke a zászlóalj volt, ezekből ezredenként három vagy 
négy létezett. A zászlóaljak a harcban három részre tagolódtak, mindegyiket 
egy-egy százados vezette. A századost egy hadnagy vagy egy zászlós és egy őr-
mester segítette. Egy ezred tizenkét-tizenhat századból állt, élükön egy-egy 
kapitánnyal. A századok tovább bomlottak tizedekre (tizedalja), amelyek élén 
a tizedes állt, a tizeden belül pedig három-három ember alkotott egy bajtársi 
közösséget.69 A korszak elején a kiképzés hosszú időt vett igénybe, amelynek 
során a katonáknak nemcsak megtanították a fegyverek használatát, ha-
nem egyszersmind be is törték, hozzászoktatták őket a katona életmódhoz. 
Ez a korszak végére, a 19. század elejére fokozódott, hiszen a vonalharcászat 
elterjedtté válása megkövetelte, hogy a katonák kötelékekben tudjanak mo-
zogni és parancsokat teljesíteni.70 A vonalharcászat során két vonal egymástól 
200–300 lépésre három sort alkotva állt fel úgy, hogy zászlóaljanként a sort 
megszakították az ezredlövegek. A tábori lövegeket és a lovasságot általában 
a szárnyakra koncentrálták. A gyalogság védekező jellegű funkciót töltött be, 
fegyvereikkel 300–400 lépésnél tovább nem lehetett pontosan célba lőni. A lo-
vasság hajtotta végre a támadásokat, így ez számított az elit fegyvernemnek. 
A lovasságon belül a huszárságnak volt kiemelkedő szerepe, mivel rohamaik 
során képesek voltak a gyalogság alakzatait felbontani. A lovasságnak egyéb 

67  Vö. Ságvári, 2000. 233. 
68  Zachar, 1984. 12–13. 
69  Borus, 1984. 404; Zachar, 1984. 16–17. 
70  Borus, 1984. 405. 
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funkciója is volt: a hadsereg vonulásakor a széleken felügyelt, hogy a gyalog-
ság soraiból a dezertőröket elfogja.71 A tüzérség a 18. század folyamán jelentős 
mértékben fejlődött, lényegében ekkor vált önálló fegyvernemmé. A Habs-
burgok seregeiben 1781-ben 10 500 tüzér volt, ez a szám 1805-re 16 ezerre 
emelkedett; magyarok a tüzérek soraiban csupán elvétve akadtak.72 

A hadviselés korábbi formái teljesen átalakultak a francia forradalom kö-
vetkeztében. Megszűnt a raktárakról való élelmezés és ezzel az utánpótlási 
vonalak, a forradalmi francia csapatok rekvirálásból tartották fenn magukat, 
amely ugyan kiszámíthatatlanná tette az ellátást, de sokkal szabadabb moz-
gást biztosított, mint amilyennel a koalíciós csapatok rendelkeztek. Kialakult 
egy új szervezeti egység, amely az önálló hadmozdulatok és kezdeményezések 
lehetőségét tovább növelte: tizenkét zászlóaljat, nyolc-tizenkét század lovas-
ságot és egy tüzérséget fogtak egybe, meghagyva az addigi tábori lövegeket. 
Kialakult a 12–15 ezer emberből álló hadosztály, öt-hat hadosztály pedig egy 
hadsereget alkotott. A vonalharcászat helyett az oszlopokban felvonuló és 
mélységgel rendelkező zászlóaljakat használták, erre azért volt szükség, hogy 
az újoncokat tömegesen alkalmazhassák. Ezt kombinálták a csatárláncrend-
szerrel, mivel így a gyengén képzett újoncok is képesek voltak előrenyomulni, 
igaz, ebben a harci alakzatban a tüzérség támogatása korlátozottabb formá-
ban érvényesülhetett. Éppen ezért a tüzérséget önálló hadtestbe tömörítették, 
mivel így a támogatásuk hatékonyabbnak bizonyult, és a gyalogos seregek 
mozgásképessége a lassabb tüzérzászlóaljak nélkül tovább nőtt.73 

Napóleon hozta létre a lovagló gárdatüzérséget: a lovasok vágtában meg-
közelítették a gyalogság sorait, gyorsan működésbe hozták lövegeiket, és köz-
vetlen közelről kartácstüzet nyitottak az ellenségre. Ez az ellenséget teljesen 
demoralizálta, nem egyszer vonalait felbomlasztotta, a csata kimenetelét pe-
dig eldöntötte. Ez az elitcsapat és a fenti reformok számottevően javították 
a francia katonaság harcértékét, amelyhez olyan zseniális szervezők társultak, 
mint Carnot vagy maga Napóleon. Az európai nagyhatalmak a reformokról 
nem vagy csak nagyon lassan akartak tudomást venni, az osztrák és a porosz 
katonai körök továbbra is ragaszkodtak a vonalharcászathoz.74

Ebből kifolyólag a francia hadüzenet meglehetősen korszerűtlen állapot-
ban találta az osztrák hadszervezetet. II. József (1780–1790) és tanácsadója, 

71  Zachar, 1984. 20–25. 
72  Borus, 1984. 405. 
73  Borus, 1984. 429. 
74  Borus, 1984. 430. 
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Lacy gróf ragaszkodtak az életfogytig tartó szolgálathoz, amely a hadsereg 
állományát alulmotiválttá tette, ráadásul ilyen módon épp a francia háborúk 
időszakára a sorállomány meglehetősen túlkorossá vált.75 Károly főherceg 
ezért reformokat sürgetett, amelyek során a szolgálati időt − a Veszélyben 
a haza, Ausztria sorozatos kudarcai és végkimerülése című alfejezetben leír-
taknak megfelelően − leszállították.76 A háború kitörésekor 57 sorgyalogez-
red, 34 lovas és határőrezred, 20 gránátos zászlóalj állt II. Lipót (1790–1792) 
rendelkezésére.77 A hozzávetőlegesen 300 ezer fős haderőből 11 gyalog- és 
9 huszárezred volt magyar.78 A sorozatos vereségek ellenére az osztrák se-
regek mégsem omlottak össze, ez nem utolsósorban a magyarok érdeme is, 
hiszen számos csatában vitézül helyt álltak a magyar gyalog- vagy huszár-
ezredek. A veszteségeket igen nehéz felmérni, egyes adatok szerint 1796-tól 
a halottak, sebesültek, dezertáltak vagy eltűntek száma évi 100 ezer fő volt, 
amely a harcoló egységek körülbelül 40%-át tették ki.79 A magyar katonák 
összes vesztesége körülbelül 120 ezer és 150 ezer fő körül mozoghatott (a fel-
nőtt férfi lakosság 4–6%-a), bár egyes történészek szerint ez a becsült érték 
a veszteségeket csak alulról közelíti meg.80 Ez az adat egyben azt is bizonyít-
ja, hogy Magyarország jelentős terheket vállalt a háborúból, és végveszély 
esetén a dinasztia mellé állt. Az, hogy ez milyen formában történt, illetve 
a magyar nemesség az áldozatvállalásból mekkora szerepet vállalt, a követ-
kező fejezetben mutatom be.

A magyar nemesség kiváltságai, az adómentesség kérdése és a nemesi 
felkelés ügye

A magyar nemesség kiváltságainak eredete, a nemesség rétegződése

A középkori nemesség Európa-szerte a társadalmakban azért tölthetett be je-
lentős szerepet, mert kiváltságaiért cserébe katonáskodni kényszerült. 

A nemesi előjogoknak öt csoportja különíthető el. Az első a tulajdonlás 
lehetősége, azaz a földbirtok, amelyet az uralkodótól kaptak, és idővel saját 

75  Ódor, 2000. 255. 
76  Vö. Domanovszky, 1944a. 300–304. 
77  Ódor, 2000. 255. 
78  Borus, 1984. 428. 
79  Ódor, 2000. 256. 
80  Benda, 1980. 449. Vö. Pajkossy, 2005. 146–147. 
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tulajdonukká vált − ez képezte az anyagi erőforrást a katonai felszerelések ki-
állításához. A második a politikai hatalomból való részesedés. Kiváltságaik-
hoz tartozott, hogy származásuk alapján részt vegyenek a rendi gyűléseken, 
és tisztségeket vállalhassanak az államapparátusban. A harmadik az igazság-
szolgáltatáshoz kapcsolódik: a nemesekre szerte a kontinensen más törvények 
vonatkoztak, más bíróságok hatálya alá estek, és maguk is fontos szerepet ját-
szottak az igazságszolgáltatási rendszerben. Az előjogok negyedik csoportja 
pénzügyi jellegű volt, a nemesség ugyanis mentesült a közvetlen adófizetés 
alól. Ez természetesen félreértésekhez vezetett a mindenkori államhatalom-
mal szemben, hiszen az újkor folyamán az abszolutista államok megpróbálták 
megtörni ezt a kiváltságot. Magyarországon erre a 18. század folyamán tettek 
kísérleteket az uralkodók. Az előjogok ötödik csoportját az ún. társadalmi 
privilégiumok alkották (különleges megszólítás, halászati-vadászati jogok, 
kardkötés joga, banalitások stb.).81 

A magyar nemesség jogait a szokásjog alapján Werbőczy István foglalta 
össze Tripartitum című munkájában. A híres pimae nonus négy alapvető ki-
váltságot tartalmazott.82 Az első: „Törvényes felszólítás és ítélet nélkül nemes 
embert elfogatni és letartóztatni nem lehet.” A második: „Nemes ember kivéve 
törvényes koronás fejedelmét, senkinek hatalma alatt nem áll, és maga a király 
sem bánthatja őt rendszerint sem személyében, sem vagyonában...” A harmadik 
kiváltság dolgozatom szempontjából a legfontosabb: „A nemes ember királyá-
nak csak fegyverrel tartozik az ország védelmére szolgálni, mentve legyen min-
den egyéb szolgálattól és minden adózástól. Annál fogva nemes ember telkén 
katonáknak szállást adni sem köteles.” A negyedik az uralkodói hatalommal 
szembeni ellenállást tartalmazza, ha a nemesség jogai sérülést szenvednének, 
de erről 1687-ben a rendek lemondtak.83 

Ahogyan az előző fejezetben ismertettem, a 18. századra a hadviselés és 
a harcászat jelentősen átalakult, és ez szükségszerűen azt is jelentette, hogy 
megváltozott a nemesség katonai potenciálja. Szijártó M. István − Otto 
Hintze modelljét ismertetve − arra a következtetésre jutott, hogy Európa 
peremterületein kétkamarás parlamentek jelentek meg, a nemesség ke-
zében pedig a vármegyék révén erős helyi önkormányzatok alakultak ki. 
A nemesség birtokaira támaszkodva és azt a helyzeti előnyét kihasználva, 

81  Ódor, 1997. 15–17. 
82  Eckhart, 2000. 117. 
83  A nemesség négy sarkalatos jogát közli: Frank, 1845. 108–109. 
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hogy a Habsburg-kormányzatnak a közigazgatás középső szintje alatt nem 
voltak pozíciói, képes volt önállóan politizálni, így a mindenkori uralko-
dók inkább együttműködésre törekedtek a rendekkel. A politikai hatalom 
egy szeletéből részesedve képesek voltak a kialakuló állandó hadseregre is 
befolyást gyakorolni, így a hadászati változásoknak inkább haszonélvezői 
voltak, mint kárvallottjai.84 

A nemesség a 18. századra jelentősen átrétegződött: akik birtokaikból 
évi 3000 forint vagy afölötti jövedelemre tettek szert, elenyésző kisebb-
ségben voltak azokhoz az elszegényedett kisnemesekhez képest, akik 300 
kataszteri hold földjükből85 épp csak megéltek, vagy már egyáltalán nem 
maradt birtokuk, és napszámosként földesurakhoz szegődtek el szolgálatba. 
A nemességen belül óriási vagyoni különbségek alakultak ki, amelyek las-
sanként politikai jogaikban is megmutatkoztak. A főurak 1608-tól a diéta 
felső tábláján személyesen megjelenhettek, vérdíjuk magasabb volt, eskü-
jük a bíróságokon többet ért, mint a köznemeseké. A köznemesek politikai 
vezető rétege a bene possessionati réteg volt, amely ragaszkodott az egy és 
ugyanazon nemesség elvéhez.86 Döntő többségüket azonban azok alkották, 
akiket a 17. század folyamán címeres levéllel nemesítettek meg. A címeres 
levél a király akaratát fejezete ki, amelynek révén a nem nemesek számá-
ra kiemelkedő tett következtében nemességet adományozott. E nemesítés 
birtokok adományozása nélkül történt, a megnemesített személy csak egy 
armálist (címeres levelet) kapott. A 17. század folyamán nemesítési hullám 
kezdődött az egykori hódoltság területén. Azok, a jobbágyi kötelékekből va-
gyonuk révén már megszabadult cívisek, céhesek és a vitézlő rend tagjaihoz 
tartozó katonák kaptak nemességet, akiknek földesura anyagi problémák-
kal küzdött. A nemesség kérvényezéséhez ugyanis egy nemes ajánlására is 
szükség volt, így bizonyos összeg befizetése után hajlandóak voltak a föl-
desurak a nemesítési kérelemhez hozzájárulni. Számos szökött jobbágy is 
kapott ily módon nemességet, hiszen így az elnéptelenedett birtokokat újból 
be lehetett népesíteni, ráadásul a jobbágyok mentesültek a közadóktól, és 
egy újabb összeg kifizetése után új földesuruktól kaphattak paraszti birto-
kot is, amelyen gazdálkodhattak.87 

84  Szijártó, 2005. 360–362. 
85  Általában a 300 kataszteri holdat szokták a kisnemesség és a középnemesség választóhatá-

rának tekinteni. Vörös, 1980. 498–499. 
86  Pálmány, 1984. 42–43. 
87  Eckhart, 2000. 167–168. 
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Az armalisták vagy kurialisták (egytelkesek) rétegére az 1723. VI. tv. súlyos 
következményekkel járt: „De a czimeres nemesek, azok is, a kik a szabad királyi 
s bányavárosokban, véghelyeken, szabadalmas és nem szabadalmas mezővá-
rosokban vagy az országban egyebütt tartózkodnak, a megyék házi szükségei-
re, a megyék adózási tervezetéhez képest, lelkiismeretesen adózás alá esnek.”88 
Poór János és Szijártó M. István szerint itt egy korábbi gyakorlat törvényesíté-
séről lehetett szó, maga az adóztatási gyakorlat feltehetően nem volt egységes: 
vidékenként eltérő volt az armalisták vagy a kurialisták hozzájárulása a házi 
adóhoz, ráadásul előfordulhattak olyan megyék is, ahol egyáltalán nem szed-
tek tőlük taksát. Annyi azonban megállapítható, hogy a törvény következté-
ben megszűnt a nemesség egységes joga az adómentességre, a továbbiakban 
ez a jog egy olyan rétegre korlátozódott, akik jelentős birtokokkal rendelkez-
tek.89 Mivel a 18. század során − a század végétől eltekintve − alig-alig hívták 
össze a nemesi inszurrekciót, így valóban rögzíthető, hogy az adómentesség 
visszaéléssé vált abban a szűk birtokos rétegben, amelynek körére ez a kivált-
ság visszaszorult, hiszen ez nem párosult megfelelő katonai szerepvállalással. 

Hadügyi törvénykezés, adómentesség, francia háborúk

Az 1715. VIII. tv. létrehozott egy új hadszervezeti formát, az állandó hadse-
reget. Emellett a törvény fenntartotta a korábbi hadszervezetet is: a nemes-
ség köteles személyesen felkelni és saját bandériumait kiállítani. A törvény 
kimondja, hogy ez önmagában véve nem volna elegendő az ország megvé-
désre, ezért magyarokból és idegenekből állandó hadsereget kell létrehozni, 
a fenntartásához szükséges adó megajánlása pedig az országgyűlés jogkörébe 
tartozik, akár háborús időszakban is.90 

A rendek tehát elismerték, hogy az inszurrekció és a bandériumaik kiállítá-
sa önmagában véve elégtelen eszköz az ország védelmére, mégis fenntartották 
ezeket az intézményeket annak érdekében, hogy társadalmi presztízsük meg-
maradhasson.91 A törvény számos egyéb értelmezési problémát vet fel. Jóllehet 
a felkelés fogalma sem teljesen egyértelmű, illetve az abban részt vevők köre is 

88  1723. VI. tv. A földesurakat és más nemeseket az adózás alól továbbra is felmentetteknek 
nyilvánítják. 

89  Poór, 2003. 112; Szijártó, 2006. 158–159. 
90  1715. VIII. tv. A felkelésről és az adózásról.
91  Ódor, 1987. 159. A szerző egyenesen eljut addig az állításig, hogy az állandó hadsereg 

megteremtésével a nemesség lemondott az állami önállóság egy lényeges eleméről. 
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tisztázatlan, de erre a korszakra a bandériumállítás meghatározása teljesen 
homályossá vált. Poór János hívta fel rá a figyelmet, hogy ha a korábbi jogsza-
bályok irányadásait veszi az elemző alapul, akkor a királynak, a királynénak, 
a királyi tiszteknek és azoknak a mágnásoknak, illetve főpapoknak kell ban-
dériumot kiállítani, akik képesek legalább 50 katonát felfegyverezni. Akik en-
nél kevesebb telekkatonát92 képesek kiállítani, azok a megyék bandériumaiba 
küldhették katonáikat. Ha tehát a törvény csak a bandériumállításra vonatko-
zik, akkor a nemesség túlnyomó többségét kitevő szegény köznemesek telek-
katona-állítási kötelezettsége megszűnt. Ez esetben pedig az egy és ugyanazon 
nemesség elve is a múlté.93 A kérdés azért is bonyolult, mert a törvény nem is 
említi a telekkatonaságot, mint ahogy azt sem, hogy a bandérium kiállításá-
nak kötelezettsége mely társadalmi csoportokat terheli. Bár a szakirodalom-
ban előfordul olyan álláspont, amely szerint a telekkatonaság attól nem szűnt 
meg, hogy a törvény nem említi.94 Ennek a kérdésnek a megítélése a korban 
is vitákat szült: a rendek nagyobb része hajlott arra, hogy a bandérium állítás 
kötelezettségét formálisan ugyan elismerje, ennek ellenére azonban épp a fo-
galmi problémákra hivatkozva nem állították ki.95

Az állandó hadsereg fenntartásának kérdése is számos problémát vet fel. 
A törvény értelmében a sereg fenntartásához az országgyűlések által felaján-
lott adók és segélyek szükségesek. A jogalkotók azt azonban nem határoz-
ták meg, hogy mekkora legyen ez a sereg, mint ahogy azt sem, hogy a sereg 
szükségleteit a rendes adó emelésével vagy segélyek adásával kell kielégíteni.96 
A subsidium (segély) és a contributio (rendes adó) fogalmai a korszakban váltak 
el egymástól, a 18. század közepéig szinonimaként használták őket. Az évente 
fizetett rendes hadiadót az országgyűlés vetette ki, és a nem nemeseket terhel-
te. A subsidium rendkívüli felajánlást jelent, amelyet csak meghatározott idő-
szakra, meghatározott céllal ajánlhatnak fel a rendek az uralkodó számára, ha 
a szükség úgy kívánta. A segély döntően a kiváltságos rendeket terhelte, bár 
ezt a század végére igyekeztek részben áthárítani a nem nemes lakosságra is. 
Szijártó M. István úgy véli, hogy a subsidium azokat a jövedelmeket terhelte, 
amelyek nem a rendes évi hadiadó alapját képezték.97 

92  A portális vagy telekkatona fogalmáról lásd Poór, 2003. 53–56. 
93  Poór, 2003. 88–89. 
94  Zachar, 2000. 230–231. 
95  Poór, 2003. 57. 
96  Poór, 2003. 91. 
97  Szijártó, 2006. 150–152.
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A törvény rögzítette, hogy az uralkodó felségjoga az inszurrekciót hadba 
szólítani, az országgyűlés pedig az adó és a segélymegajánlások kérdésében 
jutott szerephez. Ezzel szemben látható az a tendencia a 18. század folyamán, 
hogy az uralkodók rendre a diéta jóváhagyását kérték a nemesi felkelés egy-
behívásához. Az állandó hadsereg esetében az országgyűlés egyáltalán nem 
rendelkezett jogkörökkel a vezérlethez. Annak ellenére, hogy a hadseregben 
a külföldi katonák mellett voltak magyar ezredek is, az ellátást, a vezényletet 
és az igazgatást egy birodalmi szintű szerv, az Udvari Haditanács és az alá-
rendeltségébe tartozó hivatalok látták el.98 Talán éppen ezért a rendek nem 
tekintették az állandó sereget nemzeti hadseregnek, hanem ebben a szerepben 
továbbra is a saját bevallásuk szerint elavult inszurrekció maradt meg.99

1740-ben kitört az osztrák örökösödési háború (1740–1748). Mária Teré-
zia szorult helyzetében a magyar rendek segítségét kérte, hogy a Habsburg 
Birodalom katonai helyzetét stabilizálhassa a fenyegető porosz csapatokkal 
szemben. Az 1741. október 20-án szentesített 1741. LXIII. tv. jelentős változta-
tásokat hajtott végre az ország hadszervezetében: „…őseik példáin lelkesülve, 
az előadott czélra s csak ez egy alkalomra és szükségre, végül azon föltételek 
és óvadékok mellett, hogy ez által az ország alaptörvényei, s a nemesek ősi ki-
váltságai, jogai és szabadságai (melyek megtartása felől a fent nevezett kirá-
lyi felség az ország karait és rendeit ezuttal is legkegyelmesebben biztositotta) 
semmiképen sérelmet ne szenvedjenek, és hogy belőle bármely jövendő időkben 
következtetést vonni ne lehessen: az ország általános fölkelését elhatározták.”100 
A törvény preambulumának utolsó szakaszában számos zavaró körülményt 
fedezhet fel az olvasó. 

A szöveg subsidium felajánlását irányozza elő, amely alatt az általános 
felkelést értik a jogalkotók, emellett kikötik, hogy a felajánlás e formájából 
nem lehet levonni olyan következtetéseket, amelyek révén a későbbiekben 
a  nemesi kiváltságok sérülhetnének. Erre a kitételre nyilvánvalóan azért 
volt szükség, mert a korábbiakban aligha sérthette a felkelés kiállítása az al-
kotmányt. A törvény ugyanis úgy rendelkezett, hogy az ország portái, illet-
ve a nádori porták után kellett kiállítani lovas katonákat. Ez azt a látszatot 

98  Zachar, 2000. 231. A Császári Udvari Haditanács alárendeltségébe tartozó hivatalok: 
Főhadbiztosság, Mustramesteri Hivatal, Élelmezési, Hadiszertári, Erődítési, Hajózási és Jogi 
Főhivatal.

99  Domanovszky, 1944a. 307. 
100  1741. LXIII. tv. Az alább megirt módon meghatározott általános fölkelésről.
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kelti, mintha a telekkatonaság intézményét élesztették volna fel a rendek.101 
Poór János szerint azonban ez a következtetés helytelen, mivel a katonák 
kiállítása nem elsősorban a rendek, hanem az ország adóalapjának terhé-
re történt. Az ilyen módon kiállított lovas katonák pedig nem minősülnek 
telekkatonának. Ennek nyomán az is felmerül, hogy a rendek szándékosan 
vontak a subsidium fogalomkörébe olyan alkotmányos kötelezettségeket, 
amelyek korábban nem tartoztak oda.102

A 18. század végére általánossá vált, hogy a rendek katonai segélyek vagy fel-
kelések megajánlásakor hivatkoztak az 1741. LXIII. tv.-re, azaz csak azokkal 
a feltételekkel voltak hajlandóak megajánlani bármit a mindenkori uralkodó 
számára. Az 1791. XIX. tv. rögzítette mind a contributio, mind a subsidium 
tekintetében, hogy akár adót, akár segélyt csak az országgyűlés vethet ki.103 
Ezt követően mind II. József a Török Birodalom ellen vívott háborújában, 
mind a francia forradalom kirobbanásakor a rendek úgy ajánlottak segélyt, 
hogy a jogszabályokban a fent említett törvényre hivatkoztak.104 A rendek te-
hát nagylelkűen, esetről esetre felajánlották az uralkodó számára, hogy áldo-
zatokat vállalnak a háború terheiből, ezeknek az áldozatoknak a viseléséből 
azonban csak a legritkább esetben részesültek.105 

Ráadásul számos alkalommal a megajánlott felkelést egész egyszerűen nem 
lehetett bevetni, mert felállítása olyan körülményes volt, hogy a megváltozott 
harcászat nyomán az egyes hadjáratok hamarabb lezajlottak, mint ahogyan 
a nemes inszurgensek szembenézhettek volna az ellenséges hadsereggel. I. Fe-
renc 1796-ban a franciák előrenyomulása miatt kérte a rendeket, hogy adjanak 
számára subsidiumot, és hívják egybe a nemesi felkelést. A rendek meg is aján-
lottak 50 ezer újoncot, illetve a már jól ismert 1741. LXIII. tv. feltételei mellett 
egybehívták az inszurgens hadakat. Az országgyűlésen a királyi helytartóból 
nádorrá lett József főherceg kezdte meg a seregek egybegyűjtéséhez szükséges 
szervezési munkálatokat. A következő év áprilisában azonban Károly főherceg 
megkötötte a leobeni fegyverszünetet, így az inszurrekció bevetésére már nem 
kerülhetett sor.106 Az 1800-as évben elrendelt nemesi felkelés hasonló módon ért 

101  Zachar, 2000. 237. 
102  Poór, 2003. 94–96. 
103  1791. XIX. tv. A segedelmekről és az adózásról.
104  1791. LXVI. tv. A katonai újoncokról. 1792. VI. tv. Az országosan tett szabad ajánlatról. 

1796. II. tv. Az országosan tett ajánlatról.
105  Poór, 2003. 134–135. 
106  Domanovszky, 1944a. 278–283. 
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véget, mire a nemesi hadak egybegyűltek, addigra december 25-én megkötötték 
a fegyverszünetet, majd a következő év februárjában a luneville-i békét.107

1802-ben a felajánlás (subsidium) új formát öltött. Az országgyűlést 1802. 
május 16-án nyitotta meg I. Ferenc, propositióiban a magyar ezredek ki-
egészítését, illetve az állami költségekhez való hozzájárulás emelését kérte 
a rendektől. A rendek szokatlan módon tettek eleget az uralkodó kérésének: 
„Hogy ez a hatvannégyezer emberből álló hadsereg, ha a szükség ugy hoz-
za magával, teljes létszámban szállhasson az ellenséggel szembe: a három év 
alatt fenyegető veszedelem esetén, egyedül Ő királyi Fenségének, az ország 
nádorának fölhivására, tizenkétezer ujonczot fognak előleges kiegészités czi-
mén, utánpótlás kötelezettsége nélkül, kiállitani…”108 A rendek a subsidiumot 
tehát előre, három év időtartamra ajánlották meg. Bár a hadsereg kiegészí-
tése békeidőben a király feladata, ezt a rendek mégis átvállalták, ráadásul 
felfüggesztették a hadsereg kiegészítésnek addig kialakult módját, a tobor-
zást, és helyette sorozták az újoncokat.109 

1805. október 16-án újra összeült a diéta, a hadműveletek miatt azonban az ud-
var nem tette meg a megfelelő előkészületeket az ülésekre. Az ulmi vereség híré-
re a rendek a szokásos módon, az 1741. LXIII. tv. feltételei mellett megajánlották 
az  inszurrekció egybehívását.110 A törvény részletesen előírta a nemesi felkelés 
egybehívásához szükséges intézkedéseket, szabályozta a helyettesállítást és a fel-
kelő hadak ellátásának a kérdéseit. A nemesi felkelésen kívül általános felkelést is 
hirdettek, amely nádori portánként két lovas és hat gyalogos kiállítását tette kö-
telezővé 1806 végéig.111 Ez egyben azt is jelentette, hogy az 1802-es subsidiumhoz 
képest a megajánlás időtartamát jelentősen csökkentették. Habár az előre meg-
ajánlást a kényszer szülte, a törvény végén a jogalkotó azonban leszögezte, hogy 
a megsértett törvényes rendelkezések továbbra is érvényben maradnak.112 

Noha az ellenség már az ország területi integritását veszélyeztette, az in-
szurrekció ismét olyan lassan gyűlt egybe, hogy bevetésére nem került sor. 
A nádor elkeseredetten tapasztalta, hogy a felszerelés hiányos, a felkelők lő-
fegyverei régiek voltak, lőszer alig akadt hozzájuk, tüzérséggel és műszaki ala-
kulatokkal pedig egyáltalán nem rendelkezett az inszurrekciós sereg. Ráadá-

107  Ódor, 1987. 164. 
108  1802. I. tv. A magyar ezredeknek három évre megajánlott kiegészítéséről.
109  Poór, 2003. 150–151. 
110  Domanovszky, 1944a. 418–421. 
111  1805. I tv. Az általános fölkelés kijelentéséről az alább írott módozat szerint.
112  Poór, 2003. 161. 
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sul a felkelést rövid időn belül − nyolc év alatt − harmadjára hívták egybe, így 
attól lehetett tartani, hogy egy újabb felkelés kihirdetése a szegény nemeseket 
teljes anyagi romlásba taszítja. Károly főherceg mint a birodalom teljhatalmú 
katonai főparancsnoka is úgy vélte, hogy az inszurrekció reformra szorul. Jól-
lehet ettől a gondolattól az udvarban még tartózkodtak 1790 előtt, a 19. szá-
zad elejére azonban a felkelések egybehívásakor mindenki meggyőződhetett 
Bécsben arról, hogy a felkelők csapatai harcértékük alapján aligha támogat-
hatnának jelentős mértékben esetleges elszakadási törekvéseket.113 

1807. április 10-én új országgyűlés vette kezdetét. A királyi előterjesztésekben 
szerepelt a hadsereg állandó létszámának rendezése, a katonaság eltartására 
a contributio emelése és az inszurrekció szabályozása oly módon, hogy az állan-
dó katonasággá váljon.114 A törvények az 1802-es állapotokhoz való visszatérést 
rögzítik. Egyrészt formailag újfent subsidiumot adnak a rendek, igaz ismét bé-
keidőben, másrészt már nem esik szó arról, hogy az újoncokat vagy a nemesi in-
szurrekciót több évre előre ajánlanák meg az uralkodónak, harmadrészt pedig 
kísérlet történt arra, hogy a 12 ezer újonc sorozása után visszaállítsák az 1802 
előtt használt toborzási rendszert.115 A subsidiumot kiegészítették a rendek éves 
jövedelme utáni hatodrész, illetve az épületek értékének századrész utáni befi-
zetésével a kincstárba.116 A felkelés ügyében nem történt számottevő előrelépés, 
a diétát december 15-én rekesztette be az uralkodó.117 

1808-ra Franciaország − a Veszélyben a haza, Ausztria sorozatos kudarcai és 
végkimerülése című alfejezetben már ismertetett körülmények között − súlyos 
presztízsveszteséget szenvedett el a spanyolországi felkelés miatt. Bécsben el-
érkezettnek látták az időt, hogy hadügyi reformokat vezessenek be. 1808 júniu-
sában az osztrák tartományokban felállították a Landwehrt. Magyarországon 
1808. augusztus 31-én nyílt meg a diéta − igen kedvező hangulatban. A francia 
politikai körök aggodalmukat fejezték ki, mivel tudták, hogy országgyűlés egy-
behívására általában akkor kerül sor, ha Bécs katonai kérdésekben akar ered-
ményeket elérni. Ezért Champagni külügyminiszter Metternich tudtára adta, 
hogy Párizs nem venné szívesen, ha katonai ügyekben döntések születnének.118 

113  Domanovszky, 1944b. 71. 
114  Domanovszky, 1944b. 81–85. 
115  1807. I. tv. Katonai segedelem gyanánt a magyar ezredekhez 12 000 újonc megajánlásáról 

és a toborzás visszaállításáról.
116  1807. II. tv. Az önkéntes ajánlatról.
117  Domanovszky, 1944b. 149. 
118  Domanovszky, 1944b. 197. 
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A diétán mindezek ellenére jelentős változások történtek katonai kérdé-
sekben. Minden korábbinál pontosabban szabályozták az inszurrekció in-
tézményét.119 A király felhatalmazást nyert, hogy három évig országgyűlési 
felhatalmazás nélkül egybehívhassa az inszurrekciót. Ez formailag visszaté-
rést jelentett az 1715-ös alapokhoz, hiszen az uralkodó bármikor egybehív-
hatta a felkelést, és ehhez nem kellett a diéta jóváhagyását kérnie. Szabályozta 
azt is, hogy az évi 3000, illetve 2000 forinttal rendelkező nemesek lovon vo-
nulhatnak a felkelő seregbe, míg a többiek gyalogosan kénytelenek teljesíteni 
a szolgálatot. Részletesen ismertette, hogy mely esetekben mentesülnek a ne-
mesek a felkelés kötelezettsége alól. Kimondta, hogy a felkelőket csak akkor 
lehet az ország határain túl bevetni, ha az uralkodó más országaiba az ellenség 
betör, de ekkor a költségeket már a királynak kell állnia. Ugyancsak rögzítet-
ték, hogy az inszurrekció főparancsnoka a nádor, és a felkelőket nem lehet 
a rendes katonaság tagjai közé besorozni. Felállított egy inszurrekciós pénz-
tárat, amelynek kezelésével a nádort bízta meg a jogalkotó. 

A diéta reformokat hozott a felkelés harcértékének javítása érdekében. 
Immár törvény írta elő a hadi szemle és a hadgyakorlat tartásának szük-
ségességét, mint ahogy azt is, hogy a nemességet össze kell írni annak ér-
dekében, hogy meg lehessen állapítani, kik foghatóak hadra. A lajstrom 
elkészülte után a törvényhatóságnak kellett megállapítania a hadi szemle 
helyét és idejét. A jogalkotó arról is gondoskodott, hogy a szemle helyének 
kijelölése úgy történjék, hogy az inszurgenseknek ne kelljen többet utazni-
uk három óránál. Katonáskodásra a 18. és az 50. életévük között kötelezték 
a nemességet. A szemlét követően a törvényhatóságnak el kellett küldenie 
a lajstromot a nádor számára, hogy beossza a csapatokat századokba, és ki-
jelölje a tiszteket. A törvény részletekbe menően rendelkezett a gyalogosok 
és a lovasok számára szükséges fegyverzetről is. A jogalkotó azt is leszö-
gezte, hogy a három éven belül megtartott hadgyakorlatok nem tarthatnak 
tovább 14 napnál. Ezeken a gyakorlatokon a felkelők csapatmozdulatokat 
és a  fegyverek használatát sajátították volna el. A mustráról kimaradókat 
a jogszabály súlyosan szankcionálta. Előírta, hogy a szemléről jelentéseket 
kell a törvényhatóságoknak készíteniük, amelyeket a nádornak kell elkülde-
ni. Végül azt is rögzítette a törvény, hogy raktárakat kell felállítani a fegyve-
rek és az élelmiszerek tárolására.120

119  1808. II. tv. A felkelésnek az alább írott módon való felállításáról.
120  1808. III. tv. A hadi szemléről és az összes nemesek hadgyakorlatairól.
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A felkelés ilyen mértékű szabályozása alapjaiban változtatta meg az inszur-
rekciót, hiszen szervezettebb és gyakorlottabb haderőt biztosított az uralkodó 
számára. Egy nagyon súlyos hiányosság azonban még így is maradt: az in-
szurrekciókra vonatkozó jogszabályok közül egyik sem szabályozta, hogy 
a felkelésnek milyen gyorsan kell felállnia. Ez egy igen fontos kérdés, hiszen 
− mint ahogyan az látható volt a francia háborúk során − a három alkalom-
mal (1797, 1800, 1805) egybehívott inszurrekció részben azért sem kerülhetett 
bevetésre, mert olyan lassan gyűltek egybe az inszurgens hadak, hogy közben 
a hadműveletek véget értek, és a szembenálló felek fegyverszünetet kötöttek.

A felkeléssel szoros összefüggésben kísérlet történt arra, hogy a rendek 
meghatározzák a banderiális katonaság fogalmát. Ürményi József vezeté-
sével a diéta bizottságot küldött ki, hogy az 1715. VIII. tv. által rögzített 
bandériumkiállítási kötelezettséget megvizsgálják, és teljesítési lehetősé-
geit számba vegyék.121 A jogszabály ugyancsak az 1715-ös alapokhoz való 
visszatérés kísérleteként értékelhető, hiszen a fentebb már ismertetett kö-
rülmények folytán a rendek ugyan elismerték a bandériumállítási köte-
lezettséget, de annak mégsem tettek eleget. Az újoncállítás és a toborzás 
visszaállításának tekintetében a rendek politikai vereséget szenvedtek, és 
ismét az 1807. I. tv.-re hivatkoztak. Újfent subsidiumként ajánlottak meg 
békeidőben újoncokat (20 ezret), illetve a toborzási rendszert továbbra sem 
sikerült helyreállítani.122 

A következő fejezetben azt vizsgálom, hogy az itt ismertetett törvények 
mennyiben feleltek meg József nádor hadászati elképzeléseinek, tervezetében 
milyen egyéb elképzelések érhetők tetten, és ezeket hogyan ültette át a magyar 
viszonyokra.

József nádor hadászati elképzelései

1808 előtti reformjavaslatok, a Landwehr, József nádor tervezete és létre-
jöttének körülményei

Az alábbiakban ismertetek három hadügyi tervezetet, amelyek megelőzték 
a nádorét, annak illusztrálására, hogy nem csupán az udvari, hanem a ma-
gyar katonai körök is érezték az inszurrekció reformjának szükségességét. 

121  1808. IV. tv. A bandériumokról.
122  1808. VI. tv. A katonaújoncokban tett ajánlatról.
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Ezt követően pedig röviden ismertetem a Landwehr reformját Ausztriában, 
majd ehhez szorosan kapcsolódva a tervezet megszületésének körülményeit.

Az első tervezet Eszterházy József nevéhez fűződik, aki az 1797-es inszurrek-
ció felállása körüli tapasztalatokat összegezte, és ezek alapján fogalmazott meg 
reformgondolatokat.123 A szerző hibának tartotta, hogy a felkelés alkalmazha-
tósága csak Magyarországra korlátozódott, mint ahogyan azt is ellenezte, hogy 
meghirdetése a rendek akaratától függött. Kifogásolta, hogy a rendek a diétán 
zajló vitákkal túl sok időt pazaroltak el, illetve azt is felrótta, hogy az inszur-
gens hadakban részt vevők köre meglehetősen bizonytalan. A hibák javítására 
azt javasolta, hogy az inszurgenseket akkor kell egybehívni, ha az ellenség már 
az osztrák örökös tartományokat fenyegeti. A felkelés létszámának biztosítására 
pedig két-két portánként egy-egy lovast kellett volna kiállítani. Úgy vélte, hogy 
háborúban, ha bevetésre kerülnének a megyei csapatok, akkor helyüket az in-
szurgensek vennék át, szükség esetén pedig őket is mozgósítanák.124 

Eszterházy észrevétele a lassú felállást illetően jogos volt, hiszen számos 
esetben a felkelők lassú kiállása miatt hiúsult meg az inszurgensek beveté-
se. A  diétához kapcsolódó kritikai megjegyzés is helytálló, hiszen az 1715. 
VIII. tv. szerint eredetileg a király jogkörébe tartozott a felkelés meghirdetése, 
a rendeknek nem volt jogköre eldönteni, hogy az inszurrekció szükséges-e, 
vagy sem.125 Problematikus viszont a két-két porta utáni lovas katona kiállítá-
sának ügye. A szerző ugyanis nem határozza meg, hogy kiknek kellene visel-
nie ezt a terhet. Csak a nemességnek vagy az ország többi lakosának, esetleg 
mindkettőnek? Kétséges, hogy a többségében armalisták, illetve kurialisták 
által alkotott nemesség megfelelő számú katonságot tudott volna-e kiállítani, 
amikor számos esetben az is problémát jelentett, hogy személyesen vonuljon 
hadba. Ugyancsak vitatható, hogy az ország lakosságát még egy inszurrekciós 
sereg felállításával is meg lehetett-e volna terhelni.126 Ráadásul, ha az ország 
lakosai vállalják át a nemesi felkelés szerepét betöltő katonaság kiállítását, an-
nak közjogi konzekvenciái is lettek volna. Tehát megállapítható, hogy a terve-
zet utóbbi része meglehetősen elnagyolt, átgondolatlan.

A második tervezet szerzője báró Bittner őrnagy volt, javaslatait az 1805-
ös inszurrekció nyomán tapasztalt hibák miatt írta le.127 Az őrnagy javaslata 

123  Ódor, 1987. 165. 
124  Gyalókay, 1925. 131–135. 
125  Poór, 2003. 166. 
126  Gyalókay, 1925. 138. 
127  Ódor, 1987. 165. 
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szerint az inszurrekciónak olyan állandó keretre lett volna szüksége, amely 
képzett tisztekkel rendelkezik. Így a felkelés résztvevőit nem a reguláris kato-
nasághoz tartozó tiszteknek kellett volna irányítani. Egy huszárhadosztályt, 
valamint egy vadász- és utászszázadot akart felállítani annak érdekében, 
hogy az inszurgenseket behívásuktól fogva gyakorlatoztassa. Így képezhetőek 
lettek volna fiatal, nemes tisztek. Béke idején mindegyik huszárszázadnál 
szolgált volna 24 fiatal nemes hadapród, a kiképzett tiszteket a vármegyékbe 
helyezték volna, hogy ott az altiszteket képezzék ki.128

E rövid tervezet számos részletkérdést hagy kibontatlanul. Egyrészt nem 
részletezi, hogy a kiképzett nemes tiszteket − a megyékbe történt visszatérésü-
ket követően − mely fegyvernemben képezzék ki az inszurrekciós alakulatok. 
Nyilvánvaló, hogy egyetlen tiszt nem képes az összes fegyvernemhez tarto-
zó altisztet kiképezni. Másrészt az is kérdéses, hogy a nemes tisztek mennyi 
ideig szolgáljanak apródként, amíg tiszt válik belőlük. Csak békeidőben lehet 
tapasztalatokat szerezniük a nemes ifjaknak, vagy csak abban az esetben vál-
hatnak tisztté, ha háborús tapasztalattal is rendelkeznek? Ezekre a kérdésekre 
a tervezet nem ad választ. 

A harmadik tervezet szerzője Gosztonyi János huszár ezredes volt, aki 
ugyancsak az 1805-ös inszurrekcióra alapozva állította össze rövid terveze-
tét.129 Javaslataiban egy 60 ezer fős felkelő sereget vizionált, amely Erdélyből 
és a Magyarországhoz tartozó más társországokból verbuválódott volna. El-
képzelése szerint a felkelők serege fele részben huszárságból, fele részben pe-
dig vadászokból állt volna, ugyanakkor a felkelőkhöz nem akart tüzérséget és 
műszaki alakulatokat rendelni. Beosztásukat is közölte: mind a lovasság, mind 
a gyalogság 20-20 ezredet képzett, amelyek 10-10 századra osztódtak, a szá-
zadokat pedig mindkét fegyvernemben 150 ember alkotta volna.130 A tervezet 
szerint minden felkelőnek magát kellett élelmeznie, a kincstár csak kenyérről, 
pálinkáról és borról gondoskodott volna. A reform értelmében minden 5000 
forint évi jövedelemmel rendelkező nemesnek egy huszárt és két vadászt kel-
lett volna kiállítania. Akiknek nem volt ekkora jövedelmük, az addigi szokás 
szerint kellett volna a felkelés megalakulásához és eltartásához hozzájárulni. 
Az 5000 forint fölötti évi jövedelemmel rendelkezőknek pedig az 5000 forint 
feletti többletjövedelmük utána kellett volna egy bizonyos százalékot adóként 

128  Gyalókay, 1925. 139–141. 
129  Ódor, 1987. 165. 
130  Gyalókay, 1925. 144–145. 
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befizetni az inszurrekciós kasszába. Az is szerepel a tervezetben, hogy a tisz-
teket és az altiszteket a nemes ifjakból kellett volna kiállítani.131

A tervezet legfőbb hiányosságát nyilvánvalóan az élelmezés és az utánpót-
lás elégtelenségében találhatja meg az elemző. Kérdéses, hogy a kiállított hu-
szárokból és vadászokból, valamint a személyes felkelőkből létrejött volna-e 
a 60 ezres felkelő sereg, hiszen számos esetben a meghirdetett inszurrekci-
ón jóval kevesebben jelentek meg, mint ahányan kötelesek lettek volna had-
ba szállni. A reform nem tér ki arra, hogy az 5000 forint évi jövedelemmel 
rendelkezők megválthatják-e a huszár és a két vadász kiállításával saját ka-
tonai szolgálatukat, vagy ezen kívül még személyesen is kötelesek részt ven-
ni a felkelésben. Alighanem a rendek egyöntetű ellenállását váltotta volna ki 
az 5000 forint feletti jövedelem kötelező megadóztatása egy bizonyos százalé-
kig. Ahogyan az előző fejezetekből kiderülhetett, a rendek inkább subsidium 
formájában voltak hajlandóak bármit is felajánlani, ráadásul a segély egy ré-
szét is átterhelték az országos adóalapra.132 

Az osztrák örökös tartományokban 1808 júniusában került sor hadügyi re-
formok bevezetésére. Létrehozták a Landwehr intézményét, amely az állandó 
hadsereg mellett tartalékot képzett. Minden gyalogezred mellé tartalék száza-
dot állítottak fel 600–700 fővel.133 Összesen 150 zászlóalj felállítását tervezték. 
A legénységet az első évben négy, minden további évben három hét gyakorla-
tozásra hívták egybe. Ezen kívül vasárnap és ünnepnapokon is kötelező volt 
a gyakorlatozás, ezeket nyugdíjazott vagy kiszolgált tisztek vezényelték le. 
A Landwehr elsősorban a köznépet mozgósította, és egyfajta népfelkelésként 
funkcionált. Háború esetén átvette a tartományokban a rendfenntartói szere-
pet, így nagyobb számú katonaságot vezényelhettek a frontra, illetve szükség 
esetén soraikból egészítették ki a reguláris csapatok veszteségeit.134 Előnye ab-
ban rejlett, hogy gyorsan mozgósítható, képzett és összeszokott haderőt biz-
tosított a katonai vezetés számára. 

I. Ferenc már 1808 májusában tudatta József nádorral, hogy Ausztriában 
milyen hadszervezeti átalakításokra készül az udvar. Egyben felszólította 
arra, hogy tegyen javaslatot egy Magyarországon bevezethető katonai re-
formra. A nádor ezt követően dolgozta ki rövidebb tervezetét, amelyet udvari 

131  Gyalókay, 1925. 145–146. 
132  Szijártó, 2006. 154–155. 
133  Domanovszky, 1944b. 72. 
134  Bibl, 1922. 162. 
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köröknek szánt.135 A tervekkel mind az uralkodó, mind Károly főherceg igen 
elégedettek voltak, így felkérték a nádort, hogy a rendek számára is készítsen 
el egy hasonló javaslatcsomagot. A főherceg 1808. július 31-én lovas balesetet 
szenvedett, így csak augusztus 6-án küldte el az előzőnél jóval terjedelmesebb 
tervezetét Bécsbe.136 Javaslatait lefordíttatta latinra, ám talán éppen a francia 
fenyegetés miatt a rendeknek nem mutatta meg, csupán a személynöknek 
nyújtotta be. A diéta résztvevői előtt azonban nem maradt rejtve a reform-
csomag létezésének a terve, az országgyűlés első szakaszában várták bemu-
tatását. Noha ez nem történt meg, hatása így is kimutatható a hadügyi törvé-
nyeken.137

József nádor az 1808 augusztusában összeülő diétától természetesen nem 
azt várta, hogy a tervezetét átvegye, hiszen egy ilyen jellegű igény mögött 
nem volt politikai realitás. Abban viszont joggal reménykedhetett, hogy ki-
dolgozott reformjai közül néhányat el tud fogadtatni a rendekkel. Az udvar 
igényeinek elsősorban az felelt volna meg, ha az állandó hadsereg kiegészítése 
a tervezetben rögzített formában valósult volna meg, illetve az, ha az inszur-
rekciónak sikerül állandó kereteket biztosítani a gyakorlatozáshoz, ezáltal 
ugyanis egy új és a korábbiaknál harcértékét tekintve jóval erősebb sereghez 
juthatott volna a hadvezetés.138

József nádor hadügyi elképzelései

„Régóta ismert a fejedelmek és a patrióta érzelmű nemesek előtt, hogy ennek 
az országnak a katonai rendszere fogyatékos, megjavítása szükséges. A török 
iga alatt két évszázadig szenvedett az ország a belső nyugtalanságtól, megha-
sonlástól, akadályoztatva és elfojtva még csíráiban minden jótékony rendel-
kezést.”139 E szavakkal kezdődik a nádor tervezetének előszava, és valóban, 
a hadügyek fejlődésére a török kor zavaros viszonyai kevés lehetőséget adtak, 
de ahogyan látható volt az előző fejezetekben, ebben a kérdésben a 18–19. szá-
zad fordulóján sem történt számottevő előrelépés. Az ország hadszervezete 
egész egyszerűen nem felelt meg a kor kihívásainak, és fel sem vehette a ver-
senyt Napóleon roppant hadigépezetével.

135  József nádor iratai, 1935b. 210–242. 
136  Domanovszky, 1944b. 179–180. 
137  Ódor, 1987. 169. 
138  Domanovszky, 1944b. 178. 
139  József nádor iratai, 1935a. 255. 
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A tervezet nyolc fejezetből és az előszóból áll; érdekes, hogy utószót vagy 
összefoglaló részt nem írt hozzá a nádor. A munka igen terjedelmes, 66 oldal, 
ez önmagában jelzi, hogy a hadügyi reformok kérdésének milyen hangsúlyos 
szerepet szánt.140 A tervezeten belül a rendek meggyőzésére szánt részek − 
az előszóval együtt − 23 oldalt tesznek ki; meggyőződésem szerint ide tartozik 
az előszó, illetve az első és a második fejezet. E részek stílusára általában jel-
lemző, hogy hosszú körmondatokban ír körül egy-egy témát, szóhasználata 
pedig igen patetikus. Többször hivatkozik a hazaszeretetre, a magyarok di-
nasztia iránti hűségére és azokra az áldozatvállalásokra, amelyeket a rendek 
a korábbi háborúk során tanúsítottak. Számos alkalommal kiemeli a ma-
gyar nemzet, amelynek a szóhasználatból következően önmagát is tagjának 
tartja, dicsőséges múltját és az alkotmány fenntartásának a szükségességét. 
Rendkívül érdekesek azok a részek, amelyekben burkoltan bírálat alá veti hol 
az udvar politikáját, hol a hadvezérek hibáit. A harmadik fejezet egy köztes 
rész, ebben egyaránt tetten érhető a rendek meggyőzésének a szándéka, illet-
ve a reformgondolatok részletes kifejtése és ismertetése, talán éppen emiatt 
lett ez a munka legterjedelmesebb önálló fejezete, 16 oldal.141 A negyediktől 
a nyolcadik fejezetig a hadszervezet egyes részeinek reformjait írta le rész-
letesen, 27 oldal terjedelemben. E részek stílusa meglehetősen eltér a rendek 
meggyőzésére szolgáló fejezetekétől. A körmondatok jelentősen leegyszerű-
södnek, és összetett mondatokká válnak, a patetikus megnyilatkozások pedig 
már csak helyenként kerülnek elő. Stílusa és szóhasználata jelentős leegysze-
rűsödést mutat, feltételezhetően erre a váltásra azért volt szükség, hogy a re-
formok kifejtése egyértelmű és mindenki számára érthető legyen.

A nádor úgy véli tervezetében, hogy az 1715. VIII. tv. óriási lépés volt egy 
nyugati mintát követő hadsereg felállításában, de ez a törvény önmagában 
nem biztosított elegendő alapot a magyar hadszervezet teljes átalakítására. 
A szerző szerint az 1741-es inszurrekció helytállása a háborúban „megerősí-
tette a tömegekben a hiúságot”, és így gátló tényezője lett a további reformok 
meghozatalának, pedig a „a királyság védelmének rendszabályait célszerű lett 
volna a megváltozó háborúhoz igazítani”.142 Jóllehet a hubertusburgi békét kö-

140  Ódor, 1987. 168. 
141  Jóllehet a harmadik fejezet köztes rész, az abban levő reformgondolatok miatt inkább 

a munka azon szakaszához sorolható, amelyben a nádor a hadügy megújítására vonatkozó gon-
dolatait fejti ki. Tulajdonképpen azokat az elveket fejti ki, amelyek mentén a reformoknak meg 
kellett volna valósulniuk. Domanovszky, 1944b. 187. 

142  József nádor iratai, 1935a. 255–256. 
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vetően lehetőség lett volna a magyar hadszervezetet a beköszöntő békés kor-
szak miatt átalakítani, az udvar 1764-es reformterveit a rendek mégis elutasí-
tották. Indoklásukban éppen az 1741-es eseményeknek szántak kulcsszerepet, 
úgy vélték, hogy a meglevő szabályozás elégséges a haza védelmére. Ugyanak-
kor azt is megjegyzi, hogy 1790-ben az inszurrekció megreformálása részben 
az udvaron bukott el: Bécs nem volt meggyőződve arról, hogy ez az intézmény 
még rendelkezett komoly harci potenciállal.143 Valójában azonban Bécsben 
éppen attól féltek, hogy a sok elégedetlenséget szülő jozefinista kormányzati 
gyakorlatot követően egy megreformált és harcértékét megnövelt inszurrekció 
elszakadási törekvések alapjává válhat. Az 1790-es országgyűlésen mindössze 
annyi történt a hadügy kérdésében, hogy országgyűlési bizottságot küldtek 
ki az állandó hadsereg folyamatos utánpótlásának a biztosítására. Az előző 
fejezetekben tárgyalt, a hadügy szempontjából fontos változást, az 1791. XIX. 
tv. elfogadását nem említi, pedig ez a jogszabály rögzítette, hogy a subsidium 
és a contributio kizárólag országgyűlési hatáskörbe tartozik.

A nádor szerint a szükséges védelmi intézkedések meghozatalának kérdé-
sében 1792-ben kezdett megváltozni a rendek álláspontja. „A francia hábo-
rúval kezdődött, amelynek következményei sokoldalúak voltak […], hogy egy 
teljes átalakulás veszi kezdetét a politikai és a katonai rendszerekben Európá-
ban…”144 A szerző szerint a rendek felismerték a forradalom borzalmai nyo-
mán annak igazi természetét, így megemelték a subsidiumot, és megszavazták 
az általános inszurrekció egybehívását. A kormányzatot ezen a ponton nyílt 
kritikával illeti, ugyanis kifejti, hogy noha a rendek ismét meg akarták re-
formálni a nemesi felkelést, ezt az udvar ellenezte, „az 1797-es év szomorú 
tapasztalatai pedig meggyőzték az ellenkezők hitetlen tömegét, amikor az el-
lenség feltűnt Bécs közelében, a magyar határok veszélyben forgása minden ka-
tona számára nyilvánvalóvá tette, hogy általános felkelést kell egybehívni. […] 
Egyedül az időközbeni előzetes megállapodások kedveztek ennek a felkelésnek 
a megszervezésében, ezek a katonák felkészületlenek voltak, még mielőtt talál-
kozhattak volna az ellenséggel, feloszlottak.”145

Ezt követően a második koalíció háborúira az állandó hadsereget kellő-
képpen megerősítették, ugyanakkor 1800-ban a hadi helyzet úgy kívánta, 
hogy ismét inszurrekció egybehívását kérje az uralkodó − a szerző szerint 

143  József nádor iratai, 1935a. 256. 
144  József nádor iratai, 1935a. 257. 
145  József nádor iratai, 1935a. 257. 
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a nemesi felkelést a katonai vereségtől csupán a korai fegyverszünet mentet-
te meg. 1800 decemberében sem a felszerelés, sem a kiképzés nem volt elég-
séges ahhoz, hogy a felkelők csapatai megütközzenek az ellenséggel. Úgy 
véli, hogy a  felkelések tapasztalatai a megyék többségét meggyőzte arról, 
hogy elfogadja a kormányzat által kívánt katonai reformokat, így kerülhe-
tett sor az 1802-es törvények elfogadására. A nádor szerint az 1802-es diéta 
igen gyümölcsöző lehetett volna, hiszen az uralkodó előterjesztései és a ren-
dek kívánságai számos ponton megegyeztek. Ehhez képest az átfogó intéz-
kedések elmaradtak, csupán a hadsereg kiegészítését fogadták el három évre 
előre. 1805-ben hasonló intézkedések mellett a nemesi felkelés nem tudott 
időben kiállni, így a magyar seregek nyugodt szemlélői maradtak az oszt-
rákok gyors vereségeinek és Bécs elfoglalásának. A nádor szemrehányóan 
rögzíti a rendek számára: „Csak a gondviselés, és annak serege óvhatja meg 
a hazát az ellenség pusztításától, vagy az elfoglalástól, Magyarország nem 
az ereje és a törvényes honvédelmi eszközeinek köszönhette ez alkalommal 
a megmenekülését.”146 A szerző itt téved, hiszen az ország területi integritása 
időlegesen ugyan, de sérült, hiszen több hónapon keresztül francia csapa-
tok szállták meg Pozsonyt. Szavai meglehetősen egyértelműek és nyersek: a 
rendek képtelenek megvédeni az ország területi integritását. Ugyanakkor 
figyelmeztet: „Ez az utolsó példa muszáj, hogy minden gondolkodó főt meg-
győzzön, a mostani háború, amely megváltoztatta Európa viszonyait, a jelen-
leg fennálló törvényes magyar honvédelmet és az összekapcsolt osztrák örökös 
tartományokét, mennyire meg kell javítani.”147 Ezt  követően egy retorikai 
elemet vet be a rendek meggyőzésére: az örökös tartományok szemrehá-
nyást tettek a magyar rendeknek, amiért azok hagyták, hogy az ellenség 
betörjön a birodalom területére. Így szerinte a rendek csak arra vártak, 
hogy egy újabb diéta összehívását követően a szükséges katonai reformokat 
elfogadják, hogy a következő háborúban már eredményesen szállhassanak 
szembe az ellenséggel a birodalom védelmének érdekében. 

A szerző a meggyőzés érdekében felidézi, hogy az ellenség a sokkal erő-
sebb porosz királyi hadsereget is szétkergette, így egy erős monarchiát szinte 
megsemmisített: „…a viszonyok a két monarchia által dominált Európában, 
amelyek között az osztrák monarchia az egyetlen válaszfal, megerősíti a fenti 
véleményt, azok szemében akik pártatlanok, akikben a hazaszeretet feléledt 

146  József nádor iratai, 1935a. 258. 
147  József nádor iratai, 1935a. 258. 



51József nádor hadászati elképzelései

szükségesnek látnak egy reformot, amely megjavítja Magyarország védelmi 
rendszerét, amelynek révén az egész monarchia el tud szakadni a veszély-
től.”148 E sorok jól láthatóan ugyancsak a rendek megnyerésére szolgáltak, 
ám József nádor – meggyőződésem szerint – kissé túlzott. Ahogyan A fran-
cia forradalom és a Napóleon elleni koalíciós háborúk című fejezetben látható 
volt, Ausztria a pozsonyi béke hatására elveszítette nagyhatalmi státuszát, 
és másodrendű hatalommá süllyedt Franciaország és Oroszország mögött. 
Az udvar szempontjából keserű emlékekkel teli 1807-es országgyűlés kap-
csán megállapította, hogy a rendek visszatértek az állam szempontjából 
haszontalan kiegészítő eszközre, a toborzásra. Az  inszurrekció reformjá-
ra pedig továbbra sem került sor. A toborzási rendszerre utalva, úgy véli, 
hogy ettől a haza a növekvő veszély ellenében egyáltalán nem erősödött 
meg, hanem éppen ellenkezőleg, legyengült.149 Azt elfelejtette hozzátenni, 
hogy a toborzási rendszert csak azt követően állították volna vissza, miu-
tán az újoncokat sorozással kiállították, sőt 1808-ra a toborzás még mindig 
nem állt helyre. Ezt követően újabb retorikai elemekkel győzködi a rende-
ket, hogy a 800 éves alkotmányra és a király iránti hűségre való tekintet-
tel az utolsó lehetséges pillanatban fogadják el a szükséges jogszabályokat. 
„Eltávolítva magunkat az előítéletektől és kicsinyes szempontoktól, túlzott 
aggodalmunk jogos, minden idegen sugallat és követelés, csak az út a di-
csőséghez és a hűséghez. A kezünkben fekszik a teljes jólét, polgártársaink, 
az egész állam azt várja tőlünk, hogy elhatározzuk, […] talán rajtunk múlik 
a monarchia sorsa.”150

Az idézett szövegrészben érdemes megfigyelni, hogy a szerző „polgár-
társakként” szólítja meg a rendeket. Ez egy igen érdekes retorikai elem, 
amelyet a nádor alighanem a francia forradalom hatásának eredménye-
képpen használ, kifejezi az ország egyik legfőbb közjogi méltósága és 
az előkelők közötti bensőséges viszonyt. Az előszót végül egy szerénységi 
formula zárja, amely ugyancsak egy szónoki elemként fogható fel: „Az író 
szándékára és igyekezetére való tekintettel legyenek elnézőek a bölcsek. 
Ez egy ismeretterjesztő, amely fontos lehet számunkra, hogy a célt fáradt-
ságosan elérjük, a hazáról való gondoskodás, az egész állam a szép jutalom 
számunkra.”151 

148  József nádor iratai, 1935a. 259. 
149  József nádor iratai, 1935a. 259. 
150  József nádor iratai, 1935a. 261. 
151  József nádor iratai, 1935a. 261. 
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Kitekintés az európai politikai helyzetre, az I. fejezet

József nádor munkájának első fejezetében a Habsburg Birodalom és benne 
Magyarország nemzetközi helyzetét elemezi az 1790-es évek végétől. Úgy véli, 
hogy a forradalom új típusú hadviselést hozott létre, amelynek eredményeként 
1797-re felborult Európa politikai egyensúlya. Jóllehet az osztrák hadművele-
teket az I. koalíció idején számos szövetséges állam segítette, ám Ausztria fo-
kozatosan egyedül maradt, és így képtelen volt eredményesen szembeszállni 
azzal a Franciaországgal, amely a háborús siker érdekében minden erőforrást 
a hadsereg rendelkezésére bocsátott. A szerző utal Osztrák-Németalföld el-
vesztésére. Noha a campoformiói békében Ausztria kapott területi kompen-
zációkat, ezek nem fedezték az elvesztett területeket, nem beszélve az emberi 
és az anyagi áldozatokról.152 

Ezt követően súlyos kritikával illeti mind a hadvezetést, mind az udvar 
politikáját. Az 1799-es év sikereit követték az 1800-as év súlyos kudarcai. 
Az állam tekintélye megsemmisült, a lakosok nemzetbe vetett hite erőtelje-
sen csökkent, ráadásul Franciaország − szövetségesi rendszere és a német te-
rületek átszervezése révén − nyilvánvalóvá tette erőfölényét. Kiemeli, hogy 
az 1805-ös évben a háborút előkészítetlenül indították el, a sorozatos kudar-
cok révén újabb nyugati tartományokat veszített Ausztria, ráadásul a Habs-
burg-háznak a császári koronától is meg kellett válnia. Ekkor még lehetőség 
lett volna a megbomlott erőegyensúlyt helyreállítani, hiszen természetes szö-
vetségese, Poroszország kívül maradt a háborúkon, illetve az osztrákok még 
nem mozgósították a nemzeti erőtartalékaikat.153 Az 1806-os háború azon-
ban eldöntötte Európa sorsát, hiszen megfelelő óvatosság és előkészítés nélkül 
a poroszok is háborúba keveredtek a franciák ellen, és olyan súlyos vereséget 
szenvedtek, hogy a porosz monarchia szinte megszűnt. A tilsiti béke Ausztriát 
egy természetes szövetségesétől fosztotta meg. Az osztrákok egyedül marad-
tak a kontinens két főhatalma, Oroszország és Franciaország között.

Úgy vélem, hogy az olvasó ezen a ponton újfent a retorikai eszközök hasz-
nálatának tanúja lehet. Ausztria Tilsitet követően valóban egyedül maradt, de 
ez önmagában nem feltétlenül döntötte el véglegesen Európa sorsát. Ráadásul 
Poroszországot sokkal pozitívabb színben tüntette fel, mint ahogyan Bécsben 
gondolkodtak róla. Ahogyan az előző fejezetekben kiderült, az osztrák udvari 

152  József nádor iratai, 1935a. 262. 
153  József nádor iratai, 1935a. 263. 
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körök kifejezetten sértőnek találták, hogy Lengyelország második felosztásá-
ból Ausztria kimaradt, a baseli béke megkötését pedig egyenesen árulásnak 
tekintették. A poroszok azért avatkoztak 1806-ban a háború menetébe, mert 
a német területeken szerzett francia befolyás és a Rajnai Szövetség létrejötte 
sértette érdekeiket.154 

Ezt követően a szerző elemzi a megváltozott erőviszonyok között Ausztria 
geopolitikai helyzetét. Úgy véli, hogy a birodalomnak három hatalommal tá-
madhat fegyveres konfliktusa: Franciaországgal, Oroszországgal és Törökor-
szággal. Bécs helyzete nehéz, hiszen a francia szövetségi rendszer ekkorra igen 
kiterjedtté vált: a holland és a német területek, Svájc, Itália, Spanyolország és 
Portugália is Napóleontól függött. Megállapítja, hogy noha a Varsói Nagy-
hercegség és Szilézia továbbra is a Brandenburgok kezében maradt, területén 
jelentékeny francia haderő állomásozik, amely háború esetén rövid időn belül 
az osztrák monarchia szívébe hatolhat. Egy francia támadás esetén Napóleon 
haderői olyan gyorsan érnék el a birodalom határait, hogy az osztrák seregek 
nem lennének képesek érdemi ellenállást kifejteni. Egy újabb osztrák örökös 
tartomány elvesztése végzetessé válna a birodalom szempontjából, hiszen 
ezeken a területeken koncentrálódnak azok az iparágak, amelyek a hadsereg 
felszereléseinek gyártásához elengedhetetlenül szükségesek. A nádor szerint 
amennyiben ezek a területek az ellenség kezére kerülnének, Ausztria tehetet-
lenné válna. A helyzetet súlyosbítja, hogy: „Ezen az oldalon [az osztrák örökös 
tartományok felől] az osztrák államnak nincsenek erődítményei, nincs természe-
tes akadálya, az adminisztrációja romokban, eddigi katonai rendszerét a vezérek 
váltogatásai és csekély hatásköre miatt nem lehet Franciaországéval összeha-
sonlítani.”155 Ezek a szavak meglehetősen súlyos kritikával illetik az udvar ad-
digi háborús politikáját. Egyszerre rója fel a birodalom katonai rendszerének 
elavultságát és a politikusok felelősségét a hadvezérek sűrű váltogatása miatt. 
Egy Oroszország elleni háború hasonló következményekkel járna, hiszen a bi-
rodalom határai kelet felől sem voltak kellőképpen erődökkel vagy természeti 
akadályokkal védve egy esetleges orosz invázió ellen. Így az osztrák hadsereg-
nek nem lett volna elég ideje arra, hogy erőit összpontosítsa, és az első támadá-
si hullámot kivédje. A szerző szerint az oroszok katonai tekintetben legalább 
olyan túlerőben vannak, mint a franciák, ám ők nem annyira szervezettek és 
politikai tekintetben is kevésbé fejlettek, mint nyugati szövetségesük. Egy orosz 

154  Domanovszky, 1944b. 183–184. 
155  József nádor iratai, 1935a. 265. 
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háború abból a szempontból kedvezőbb lenne a birodalom számára, hogy felte-
hetően a hadműveletek a kulcsfontosságú osztrák örökös tartományoktól távol 
zajlanának le. A háború csupán Galíciát érintheti, az osztrák seregeknek ott kel-
lene háború esetén feltartóztatnia az orosz erőket.156 

József nádor egy orosz háború lehetőségét feltehetően igen kevéssé tartotta 
valószínűnek, hiszen pontosan tudta, hogy az erfurti találkozón Napóleon és 
I. Sándor között már nem a tilsiti hangulat uralkodott, a cár pedig követei 
útján meg is üzente Bécsnek, hogy egy újabb osztrák−francia háború során 
semleges maradna, noha szövetségesi kötelezettsége alapján hadba kellett vol-
na lépnie Ausztria ellen.157 

A szerző szerint egy, a Török Birodalom elleni háborúra van leginkább fel-
készülve az állam, hiszen határai dél felől a határőrvidékek révén védettek, 
ráadásul a török hadsereg és államszervezet meglehetősen elmaradott, így egy 
ellenséges betörés feltehetőn − a határőrvidéket leszámítva − nem érintene 
jelentősebb területeket.158

Ezt követően utalás történik Magyarország különleges szerepére a biroda-
lomban: „A Magyar Királyság, amely területe, népessége és természeti kincsei 
miatt egy a legnemesebb részei közül az osztrák államszövetségnek, egy az állam 
számára háború idején nélkülözhetetlen erőforrások közül…”159 Az ország a po-
zsonyi és a tilsiti békék előtt igen kedvező geopolitikai helyzetben volt, hiszen 
egyetlen idegen hatalommal sem érintkezett, határait ellenséges fenyegetés nem 
veszélyeztette, ellentétben az osztrák örökös tartományokkal, amelyeket az el-
lenséges hadak többször is feldúlták. Ezt követően utalás történik az 1805-ös 
eseményekre, amíg az osztrák seregek a harcok során felmorzsolódtak, addig 
a magyar rendek ugyan meghozták a szükséges védelmi intézkedéseket, az in-
szurrekció lassú felállása miatt azonban bevetésére már nem került sor.160

A nádor ezen a ponton jótékonyan a feledés homályában hagyta, hogy 
az ország területi integritása sérült, hiszen francia csapatok szállták meg Po-
zsonyt és környékét. Arra ugyancsak nem utalt, hogy a lassan kiállt felkelő 
sereg felszerelése megbotránkoztatta, bevetését az ellenséggel szemben nem 
tartotta célszerűnek.161 

156  József nádor iratai, 1935a. 265. 
157  Furet, 1996. 288–289. 
158  József nádor iratai, 1935a. 266. 
159  József nádor iratai, 1935a. 266. 
160  József nádor iratai, 1935a. 267. 
161  Vö. Domanovszky, 1944b. 71. 
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A pozsonyi és a tilsiti békét követően azonban Magyarország addigi kedve-
ző helyzete is megváltozott, ugyanis a Dalmáciában, Sziléziában és a Varsói 
Nagyhercegségben állomásozó francia csapatok miatt határai kevésbé vannak 
biztonságban, mint 1805 előtt. A szerző szerint a franciák célja egy háború 
esetén nem lehet más, mint az ország egy részének vagy akár teljes egészének 
megszállása, hogy az osztrák sereget a nyersanyag utánpótlásától elvágja. Egy 
oroszok elleni háború ugyancsak komoly kihívások elé állítaná a hadvezetést, 
hiszen a magyar−orosz közös határ igen hosszú, így az ellenség számára több 
ponton is lehetővé válna annak áttörése. Az országra az is veszélyes lenne, ha 
az oroszok Moldvában és Wallachiában (Havasalföldön) helyezhetnének el 
katonai erőket, mert így lehetővé válna egy átkaroló jellegű támadás. 

A fejezet záró szakaszában a nádor egyetlen megoldást kínál a birodalom válsá-
gos helyzetének megoldására: „Csak egy célszerűen szervezett védelmi intézmény-
rendszer, […] a hozzá tartozó jogszabályokkal, a hadvezérek jó megválasztásával, 
végül a nemzeti erő minden mértéket meghaladó felállítása tudja ezt a helyzetet 
kiegyenlíteni…”162 Ha Ausztria vereséget szenved, és Magyarországot elválasztják 
tőle, még ha önálló maradhat is, alkotmányát és kiváltságait akkor is elveszíti, hi-
szen e privilégiumok csak más államokkal egyesülve maradhatnak fenn. A szer-
ző − kiváló érzékkel − a rendek gyenge pontjára tapint rá, érvelésének ez a része 
igen meggyőző rendi szemszögből nézve. Hiszen az eddigi fejezetek áttekintése 
az olvasó számára is bizonyíthatta, hogy a rendek kiváltságaik fenntartása, esetleg 
gyarapítása érdekében semmilyen politikai szövetséget vagy árat nem tartottak 
túl drágának. Ha érdekeik úgy kívánták, alkotmányos kötelezettségeiket szűkí-
tették, vagy átterhelték más társadalmi csoportokra, ha pedig kiváltságaikat egy 
esetleges francia hódítás veszélyezteti, akkor nyilván érdekszövetséget kötnek 
az udvarral, hogy különleges politikai jogaikból és társadalmi pozícióikból minél 
többet megőrizhessenek. Ebből következően, ha az ország védelmi rendszerének 
átalakítása kell ahhoz, hogy a kiváltságok megmaradhassanak, akkor a reformok-
ra a rendekben feltehetően partnert fog találni az udvar.

Magyarország védelmi rendszerének jellege és hiányosságai, a II. fejezet

A második fejezet az előző részt záró retorikai elem kiteljesítésével kezdődik: 
ha az ellenség az ország létét veszélyezteti, akkor a rendek kénytelenek elfo-
gadni az állandó hadsereg és a felkelés reformjának a gondolatait. 

162  József nádor iratai, 1935a. 268. 
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A nádor szerint az állandó hadsereg intézményével alapvetően az a problé-
ma, hogy kiegészítéséhez még rendkívüli esetekben is az országgyűlés hozzá-
járulása szükséges, ráadásul a toborzás csak 1796-ig biztosította a szükséges 
újonclétszámot, ezt követően a sok áldozatot követelő véres harcok miatt 
az udvar kénytelen volt számos törvénytelenséget alkalmazni, illetve a ren-
dektől a sorozás rendszerének bevezetését kérni.163 A szóhasználatból egyér-
telműen kitűnik, hogy a nádor a rendszeren belüli esetlegességet sérelmezte. 
Ezt a  megállapítást a további részek is alátámasztják: a katona-utánpótlás 
rendszerének tökéletesítésre 1802-ben nagy lépés történt, ekkor a rendek há-
rom évre előre megajánlották az újoncok kiállítását. Mivel a király jogkörei 
igen kiterjedtek az állandó hadsereggel kapcsolatosan, ezért úgy véli, hogy 
a szükséges kiegészítés területén is kaphat többletjogokat azzal a megszorítás-
sal, ha az újonclétszám növelését a diétával kellene egyeztetnie.164 

Ezt követően kifogásolja, hogy a megyék túl kevés szerepet vállalnak a kato-
nák eltartásában, és ezt inkább a népre terhelik, amely − a deperdita növekvő 
mértéke és az elszállásolás miatt − így is jelentős terheket visel. Azt is felrója, 
hogy a rendek vissza akarták állítani a toborzási rendszert 1802-t követően. 
Úgy véli, hogy a toborzással csak esetlegesen lehet meg a kívánt újonclétszám, 
ráadásul gyakran békeidőben sem sikerül ily módon az utánpótlást egybe-
gyűjteni. A rendszer ráadásul aránytalanul érinti az egyes népcsoportokat: 
így a katonáskodó kedvű népek, tehát a szlovákok és a magyarok közül kerül-
nek ki az újoncok, míg a szerbek és a németek közül szinte egyáltalán nincs 
jelentkező a hadseregbe. Azzal érvel, hogy a megváltozott körülmények miatt 
az újoncokra szükség van, ehhez pedig a toborzás elégtelen eszköz. Ráadásul 
a rendek az 1791. XIX. tv. elfogadásakor az újoncozást a saját hatáskörükbe 
vették. A szerző szerint ez azt jelenti, hogy a szükséges helyzetekben az ural-
kodónak a diétával kell egyezkednie, ez pedig háborús helyzetben lehetetlen, 
ugyanis a tárgyalási folyamat igen lassú, a rendek jóindulata ebben a kérdés-
ben pedig olyan kevés, hogy az ellenség kifosztja az országot, mielőtt az állan-
dó hadsereg kiegészítésére lehetőség nyílna. A törvényalkotás és -végrehajtás 
folyamatát is erősen kritizálja, szerinte gyakran előfordul, hogy a diétákon 
elfogadott törvények végrehajtása vagy elhúzódik, vagy azt a megyék egye-
nesen megtagadják. Csak remélni lehet, hogy a rendek bölcs belátással meg-
teszik a szükséges intézkedéseket, ezért úgy véli, hogy a királynak garantálnia 

163  József nádor iratai, 1935a. 269–270. 
164  József nádor iratai, 1935a. 271–272.
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kell azon törvényes eszközöket, amelyek szükség esetén biztosítják az állandó 
seregek kiegészítését, és ezáltal harcképességük fenntartását.165

Ezt követően a nemesi felkelés kerül terítékre, amelyet a királyság kezde-
téig visszanyúló intézményként mutat be; a felkelés kötelezettsége elsősorban 
a nemességet terhelte. „Ez utóbbi a nemesek számára egy tiszteletteljes köte-
lezettség, egyedül vagy a király alattvalójaként a hadsereg kötelékében szemé-
lyesen a haza határáig köteles az ellenséggel viaskodni, hogy megvédje azt.”166 
Ugyanakkor utal az 1797-es és az 1800-as felkelés tapasztalataira, amelynek 
során mindenki meggyőződhetett arról, hogy a felkelések harci értéke rend-
kívül csekély. Ráadásul folyamatos egybehívása jelentősen megterheli a sze-
gényebb nemeseket, akik így alkalmatlanná válnak a katonai szolgálatra. 
Kiemeli, hogy a nemesi felkelés rendkívüli védelmi eszköz, amelynek egy-
behívása az országgyűlés jogkörébe tartozik,167 valamint megállapítja, hogy 
a rendek régóta vitatkoznak arról, hogy veszély esetén alattvalóikat is hadba 
kell-e vezetni. A nádor álláspontja ebben a kérdésben egyértelmű, szerinte 
a régi törvények ezt a kötelezettséget előírják. A szerző azt is rögzíti, hogy 
az állandó hadsereg 1715-ös létrehozásával a portális katonaság intézménye 
megszűnt, a nemesség kötelezettségei a személyes felkelésre és a bandériumál-
lításra szorultak vissza. Rendkívüli esetekben, mint 1741-ben és 1805-ben, 
azonban a polgárokat és a jobbágyokat is lehet mozgósítani.168 

A fejezet végén az inszurrekciót erős kritika éri: „A királynak össze kell 
hívnia egy országgyűlést, ha a határok fenyegetve vannak, a rendek tárgyalá-
sokat kezdenének az inszurrekció felállításáról, a szükséges előintézkedéseket 
először a törvények kihirdetése után lehet megtenni, az alsóbb hatóságok jó-
váhagyását követően, amíg a rendek képtelen igyekezetétől és tevékenységétől 
előremegy az ügy, elvész legalább három hónap, ezalatt az idő alatt az ellenség 
egész Magyarországot meghódítja, vagy annak egy nagyobb részét elfoglalja, 
az inszurrekciót lehetetlen lenne mozgósítani, az ország ereje és akarata meg-
bénulhatna.”169 Ez az idő azonban csak a felkelők egybegyűlésére elegendő, 
a felszereléshez és a kiképzéshez újabb hónapokra volna szükség, és csak ez-
után lehetne az ellenség ellen vezetni a felkelők csapatait. Mivel a nemesség 

165  József nádor iratai, 1935a. 273–275. 
166  József nádor iratai, 1935a. 276. 
167  Noha az 1715. VIII. tv. szerint erről szó sincs, a felkelés meghirdetése eredetileg az ural-

kodót illette.
168  József nádor iratai, 1935a. 277. 
169  József nádor iratai, 1935a. 277. 
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csupán nyugodt szemlélője maradt az ország területi integritásának 1805-ös 
megsértésekor, ezért a nádor a fejezet zárógondolataként a következő sommás 
megállapítást teszi: „Ha tehát nem segítenek ezeken a hiányokon, akkor az in-
szurrekció a nemességnek és az országnak is csak egy nyomasztó teher marad, 
amely megérdemli, hogy feloszlassák.”170 

Magyarország védelmi rendszerének megújítását célzó irányelvek, 
a III. fejezet

József nádor a rendek megnyugtatása végett művének ezt a részét rögtön 
azzal kezdi, hogy nem feltétlenül kell a hatályos törvényes védelmi eszkö-
zöket megszüntetni, amelyeknek egyébként a dolgozat korábbi fejezeteinek 
tanulságai szerint meghatározó funkciója volt az ország társadalmi és po-
litikai berendezkedésében, hanem csupán a megváltozott körülményekhez 
kell hozzáigazítani az elavult intézményeket. 

Ezt követően a szerző amellett érvel, hogy a megváltozott hadviselésben 
szükséges az állandó hadsereget fenntartani és a létszámát megemelni. Ez 
az állam számára előnyös volna, hiszen az ország területét így saját erejéből 
megvédheti, valamint az ellenségnek sem kell nagy összegű hadisarcot fi-
zetnie. Az alkotmányt és a törvényeket úgy kell módosítani, hogy lehetőség 
nyíljon egy tartalékos rendszer felállítására, amely szükség esetén kiegészíti 
az állandó sereg megfogyatkozott sorait, vagy maga száll szembe az ellen-
séges csapatokkal. Ha lett volna ilyen rendszere az országnak és a poro-
szoknak 1805-ben, illetve 1806-ban, akkor az előbbinek nem kellett volna 
tétlenül néznie az ellenség betöréseit, utóbbit pedig nem osztották volna fel 
szinte teljes mértékben.171

A szerző az elkövetkező háborúról úgy véli, hogy annak egyben nemzeti 
háborúnak is kell lennie, ahol a tét az ország fennmaradása, ezért a nemzet 
tömegeit szükséges részben vagy egészben mozgósítani, és az ország hatá-
rain belül ily módon kialakított erővel az ellenséget le kell győzni. Ennek 
megfelelően a megújított védelmi rendszer rendelkezik rendes és rendkívüli 
eszközökkel. Előbbibe sorolja az állandó hadsereget és annak kiegészítését, 
utóbbiba pedig a nemesi felkelést. Azt is hangsúlyozza a rendek megnyug-
tatására, hogy a reformokra csupán az ország törvényeivel összhangban 

170  József nádor iratai, 1935a. 278. 
171  József nádor iratai, 1935a. 279–280. 
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kerülhet sor.172 A nádor ezen a ponton egy minden erőt mozgósító totális 
háború lehetőségét vázolja fel, amelynek során a hadvezetés egy utolsó kísér-
letet tesz a végveszélybe jutott haza megmentésére. Érvelése szerint az ilyen 
típusú hadviselést a megváltozott körülmények és a Habsburg Birodalom 
elszigetelt nemzetközi helyzete kényszeríti ki. 

Ezt követően a nádor hat alapelvet sorol fel, amelyek révén az állandó had-
sereg reformját végre kellene hajtani. Az első szerint az állandó hadsereget 
békeidőben olyan helyen és állapotban kell tartani, amely nem zavarja a lakos-
ságot, és az államnak nem megterhelő, ugyanakkor a védekezés az ellenség tá-
madásakor lehetővé válik. A második a hadsereg koncentrált elhelyezésének 
szükségességéről szól békeidőben. A harmadik a könnyű mozgósíthatóságra 
vonatkozik. Az állandó hadseregnek olyan készültségi állapotban kell lennie, 
hogy bármikor bevethető legyen. A negyedik a kiegészítést taglalja: béke-
időben is gondoskodni kell a kiképzett tartalékosokról. Az ötödik a hadsereg 
háború alatti kiegészítését érinti. A harci cselekmények során is gondoskod-
ni kell a tartalékról, hogy a veszteségeket pótolni lehessen. A hetedik, utolsó 
alapelv szerint a királynak a hadszervezet területén nagyobb hatalmat kell 
biztosítani, és az ezzel szemben álló törvényi akadályokat le kell bontani.173

A szerző az alapelvek megnevezését követően részletekbe menően ismerteti 
elképzeléseit. Az első alapelv indoklásában úgy véli, hogy az állam elegendő 
emberi és anyagi erőforrással rendelkezik, hogy az állandó sereg intézményét 
ne csak fenntartsa, hanem növelje, enélkül ugyanis egy ellenséges támadást 
követően a kincstár hadisarc fizetésére lenne kötelezve, amely sokkalta na-
gyobb megterhelést jelentene a sereg fenntartásánál. Felveti annak a lehető-
ségét, hogy ha a többi szükséges védelmi javaslat bevezetése is megtörténik, 
akkor esetleg a katonák moráljának javítására be lehetne vezetni a szabadsá-
golás intézményét.174

A második és a harmadik alapelvet a nádor egybevontan tárgyalja: az állan-
dó sereget minden szükséges felszereléssel el kell látni, hogy egy koncentrált 
elhelyezkedésből kiindulva a határokat gyorsan el tudja érni, és az ellenséges 
erőket visszaverni, mielőtt azok mélyebben benyomulnának az ország belső 
területeire. Csak gyors mozgósítás és tökéletes felszereltség révén lehet sikere-
sen felvenni a küzdelmet az ellenséggel. Leszögezi, hogy a főispánokra hárul-

172  József nádor iratai, 1935a. 280. 
173  József nádor iratai, 1935a. 281. 
174  József nádor iratai, 1935a. 281. 
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na az a feladat, hogy a megyékben – ellentmondást nem tűrően – biztosítsák 
a hadsereg számára a szükséges felszerelést és az ellátást.175

Az állandó hadsereg békebeli kiegészítésének tárgyalásakor az újoncok ki-
állításának módja kerül újra terítékre. Kiemeli, hogy az országgyűlésen már 
számtalan alkalommal vitáztak erről a rendek, ezeket nem kívánja megismé-
telni. Leszögezi, hogy a katonaállítás jelenti az üdvös megoldást, ehhez bizto-
sítani kell a katonakötelesek összeírását, hogy sorshúzással vagy kijelöléssel 
lehessen pótolni az újoncokat. Ez olcsó és hatékony megoldás, az egyetlen cél-
szerű eszköz arra, hogy az állam feltétlenül biztosítani tudja az állandó hadse-
reg kiegészítését. Ezt követően egy sajátos érvvel támasztja alá megállapítását: 
„Európa minden kormánya elismeri ezt a törekvést a gyakorlatban, csak eb-
ben a hazában nem célszerű hangoztatni, a nép számára terhes és kellemetlen, 
a nemzeti karaktertől távol áll.”176 

A nádor elismeri, hogy a nép ellenszenve részben jogos a katonaállítás-
sal szemben, hiszen a tisztek sokszor durvák és gondatlanok, sok visszaélés 
történik, amelyek fölött az egyes hivatalok is szemet hunynak. A katonai 
körzeteket végigjárva maga a szerző is szembesült a visszaélésekkel: sokan 
egyszerűen elkerülik a sorozást, vagy öncsonkítással próbálnak felmentést 
szerezni a katonai szolgálat alól. Ezen a ponton a megyei hivatalokat is tá-
madja, véleménye szerint a hivatalok azért is hagyják büntetlenül a sorozás 
során tapasztalt visszaéléseket, mert maguk is a toborzási rendszert látnák 
szívesebben. A nádor szerint azonban ez utóbbi módszernek is számos hi-
bája van, ráadásul a szükséges létszámú újonc összegyűjtése meglehetősen 
bizonytalan, amely a jelenlegi katonai helyzetben az állam számára elfogad-
hatatlan. Éppen ezért a sorozás körüli visszaéléseket meg kell szüntetni, és 
tekintélyét helyre kell állítani.177 

Az ötödik alapelvvel kapcsolatban megállapítja, hogy Magyarország csak 
akkor őrizheti meg kiváltságait, ha a birodalom fennmarad, ehhez azon-
ban háború idején elengedhetetlenül szükséges az állandó hadsereg számá-
ra megfelelő törvényes eszközökkel biztosítani a felszerelést, az utánpótlást 
és az elesett katonák helyére gyakorlott újoncok állítását. Ez utóbbit csak 
úgy lehet garantálni, ha békeidőben az országgyűlés megfelelő törvényeket 
fogad el, amelyek már garantálják az újoncok kiképzését. A kiképzésnek és 

175  József nádor iratai, 1935a. 282.
176  József nádor iratai, 1935a. 283. 
177  József nádor iratai, 1935a. 284–285. 
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a gyakorlatozásnak azonban úgy kell végbemennie, hogy az ne érintse hát-
rányosan az ipart és a kultúrát. „Így a királynak megellene a lehetősége, hogy 
egy jól képzett egyénekből álló hadsereggel rövid időn belül növelje erejét…”178 
Egy  megfelelően képzett hadsereg − jó vezérekkel − újból visszaadhatná 
a királyi hadsereg iránti bizalmat, és eredményesen vehetné fel a küzdelmet 
az ellenséggel. Ugyanakkor a nádor figyelmeztet: az állam biztonságának 
szempontjából nem kedvező, hogy esetről esetre az országgyűlés ajánlja 
meg az újoncok létszámát. 

Ebből kifolyólag – a hatodik alapelv – szerint a királynak olyan törvényes 
felhatalmazást kell adni, amely szabad kezet biztosít az állandó sereg beveté-
sét és békebeli kiegészítését illetően. A javaslat szerint a végrehajtó hatalom-
nak jogot kell adni arra, hogy az állandó sereg kiegészítéséről a rendekkel való 
egyeztetés nélkül gondoskodhasson, hiszen veszélyhelyzet esetén egy ország-
gyűlés összehívása és az ott elfogadott törvények végrehajtása túl sok időt vesz 
igénybe. „Ez végzetes lehet egy erős ellenséggel szemben, amely a monarchiát 
fenyegeti, […] csak úgy lehetséges haszonnal ellenállni, ha Magyarország vé-
delmi rendszere törvényileg ki van terjesztve és, megszavaznak a királynak egy 
rendkívüli törvényt.”179 A szerző megérti a rendek aggályait arra vonatkozólag, 
hogy a királyi felhatalmazás révén úgy érzik, elveszhet befolyásuk a katonai 
ügyekre vonatkozólag. Megnyugtatja azonban őket, hogy csak olyan felha-
talmazást kell adni a királynak, amelynek révén lehetővé válik a hadászati 
rendszer célszerű átalakítása és az esetlegességek megszüntetése. Ennek érde-
kében úgy véli, hogy a rendeknek le kellene mondaniuk néhány előjogukról, 
amelyeket a hadászat átalakulása miatt nem is illő megtartaniuk, ugyanakkor 
biztosítja őket, hogy ez nem vonná maga után az ország társadalmi vagy jogi 
berendezkedésének átalakítását. Ha a rendek átruházzák előjogaik egy részét 
a végrehajtó hatalomra, akkor az képes lesz az alkotmányt és a megmaradt 
jogokat megvédeni, és a haza is igen hálás lesz a meghozott áldozatokért.180 

Megítélésem szerint a nádor törekvései ezen a ponton ragadhatók meg leg-
inkább. Olyan törvényes eszközöket akart elfogadtatni a rendekkel, amelyek 
révén egyrészt lehetővé vált volna egy gyorsan bevethető, létszámában meg-
növelt és kiképzett tartalékosokkal rendelkező állandó sereg újjászervezése, 
illetve felállítása, másrészt – ezzel szoros összefüggésben – az újoncállítási 

178  József nádor iratai, 1935a. 286. 
179  József nádor iratai, 1935a. 288. 
180  József nádor iratai, 1935a. 289. 
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rendszerben az esetlegességeket meg akarta szüntetni. A rendeket pedig arra 
intette, hogy szavazzanak meg rendkívüli törvényeket a királynak és mondja-
nak le előjogaik egy részéről. Noha ígérete szerint ezek az intézkedések a vég-
rehajtó hatalom megnövelt ereje révén épp a maradék kiváltságok és az alkot-
mány megőrzését szolgálta, ebbe a rendek aligha mentek volna bele, hiszen 
törekvéseik a 18. század folyamán azt a célt szolgálták, hogy minimális köte-
lezettségvállalások mellett előjogaikból minél többet őrizhessenek meg.181

József nádor ugyanebben a fejezetben az inszurrekcióval kapcsolatosan 
is kifejti a szükséges reformok alapelveit öt pontban. Az első alapelv szerint 
minden állampolgár köteles az inszurrekcióban részt venni, aki nem szolgált 
az állandó hadseregnél, de fizikai ereje megfelelő, és nem állami vagy lelké-
szi hivatalt lát el. A második az ellátásra vonatkozik. A szerző úgy véli, hogy 
a felkelő seregek ellátását a megyéknek kell magukra vállalniuk, ám hogy ne 
legyen túl megterhelő számukra a feladat, meg kell határozni a békeidőben 
tartandó inszurrekciós sereg létszámát. A harmadik és a negyedik alapelv 
egymással szorosan összekapcsolódik: az inszurrekciós sereget előre be kell 
osztani, és fel kellene szerelni, a kiképzést követően pedig készenlétben kel-
lene tartani, hogy bármely jelre bevethető legyen az ellenség ellen.182 Az ötö-
dik alapelv szerint a királynak egy rendkívüli törvény révén meg kellene adni 
a jogot, hogy rendelkezzen az inszurrekció felett, és szükség esetén a felkelők 
csapatait gyorsan felállíthassa és bevethesse.183 

Ezt követően − akárcsak az állandó hadsereg esetében − a szerző részlete-
sen kifejti, hogy mit ért az egyes javaslatok alatt. Úgy véli, hogy az 1741-es és 
az 1805-ös példa alapján nem csupán a nemesekre vonatkozhat a felkelés kö-
telezettsége, hanem Magyarország valamennyi társadalmi rétegére (ami an-
nál is inkább érthető, mivel a szerző értelmezésében a felkelés egy rendkívüli 
védelmi eszköz). Ha az országot egy ellenséges betörés fenyegetné, vagy belső 
nyugtalanság támadna, akkor a nemzeti erőnek azokat a részeit is mozgósíta-
ni kellene, amelyek nem tartoznak az állandó hadsereghez.184

Ezzel kapcsolatosan a második alapelv részletezésében úgy véli, hogy az 1803-
as összeírásból is kiderült, hogy milyen nagy tömeg lenne képes egybegyűlni, 

181  Poór, 2003. 87. 
182  Ezen a ponton megfigyelhető egy ellentmondás a szövegben, hiszen a nádor arra céloz, 

hogy a felkelők nem lennének bevethetők a határok védelmére, alapelvei kifejtésekor pedig 
többször is hangsúlyozza a határok védelmének fontosságát. 

183  József nádor iratai, 1935a. 290. 
184  József nádor iratai, 1935a. 290–291. 
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ha az ország határainak védelméről lenne szó. A felkelők nagy létszámának is 
lehetnek azonban hátrányai: „Egy ilyen tömeget vezetni és mozgatni, hadmű-
veletekre használni lehetetlen lenne, nemcsak hogy nem tudnának az államnak 
szolgálatot teljesíteni, hanem sokkal inkább felemésztenék a tartalékokat, tehát 
károsak lennének, a belső erőforrásokat gyengítenék.”185 Kiemeli, hogy az ál-
lamnak nem szabad ebben az intézményben rejlő lehetőségekről lemondania, 
hiszen ha a felszereltségen és a kiképzésen javítani lehetne, akkor az inszur-
rekció harcértéke jelentékeny mértékben megnőne. Arra céloz, hogy a felkelés 
intézményét meg kell osztani. Becslése szerint egy 75 ezer főt számláló sereg 
elegendő az állam határainak védelmére, míg a többi szolgálatköteles polgár 
a rendfenntartási feladatokban vehetne részt. A létszám pontos megadása azért 
is fontos, mert így meg lehet határozni, hogy az ellátáshoz és a felszereléshez 
milyen intézkedéseket kell hozni. Hangsúlyos szempontként jelenik meg, hogy 
a felkelést csak abban a mértékben lehet igénybe venni, amely nem okoz káro-
kat az ország egészének vagy egyes részeinek a gazdaságában.186

A harmadik és a negyedik alapelvet a szerző összevontan tárgyalja. Mivel 
a felkelőket nem lehet hosszabb ideig együtt tartani, ezért már békeidőben 
be kell őket osztani, felszerelni és gyakorlatoztatni. A megyéknek nagy fele-
lősségük van abban, hogy a rendszeres gyakorlatozást felügyeljék. Úgy véli, 
hogy az ellenség elé jelentős akadályokat gördítene egy gyorsan összehívható, 
felszerelt és kiképzett inszurrekció, amely a hazáért, az alkotmányért és a pri-
vilégiumok fenntartásáért küzdene.187

Az ötödik alapelvvel kapcsolatban kifejti, hogy az ország határai közelében 
az ellenségnek olyan erők állnak rendelkezésére, amelyekkel gyors csapást tud 
mérni az országra. Ezért a királyt fel kell hatalmazni egy különleges törvén-
nyel, amely lehetővé teszi számára, hogy a fenyegető veszély esetén az inszur-
rekciót minél gyorsabban egybehívhassa. Ha az ellenség támadásai az állandó 
hadsereg erejét felőrölnék, akkor az inszurrekciót is be kellene ellene vetni. 
Ehhez azonban az szükséges, hogy a felkelés képes legyen gyorsan mozogni. 
Úgy véli, hogy a rendek szemét az 1805-ös év szomorú tapasztalatai felnyitot-
ták, és azonosulni tudnak a reformok alapelveivel.188

Megítélésem szerint a felkeléssel kapcsolatosan meghirdetett reformgondo-
latok alapvetően a Landwehr reformján nyugodtak. A nádor egyfajta népfel-

185  József nádor iratai, 1935a. 291. 
186  József nádor iratai, 1935a. 292. 
187  József nádor iratai, 1935a. 292–293. 
188  József nádor iratai, 1935a. 294. 
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kelésként tekintett rá, amelynek lehettek volna nemesi és nem nemesi egységei 
is. A felkelés egésze két részre oszlott: az egyik a határok védelmére, a másik 
a belső rend fenntartására szolgált volna. A rendszeres gyakorlatoztatásra és 
a felszerelésre utaló előírások jól illeszkedtek a nádor korábbi, az állandó had-
sereg esetében már kifejtett elképzeléseihez, és ezek az elképzelések – meg-
valósulásuk esetén – jelentős mértékben növelhették volna az inszurrekció 
harcértékét. Dolgozatom hadügyi törvénykezésre vonatkozó fejezetében lát-
ható volt, hogy maguk a rendek is számos elemet átvettek a nádor elképzelései 
közül az 1808. III. tv. elfogadásakor. 

Magyarország védelmi rendszerének beosztása a reformokat követően, 
az első és a második tartalék hadsereg, a IV–VI. fejezet

A nádor az előző fejezetek során már kifejtette általános alapelveit arról, hogy 
milyen módon kellene a magyar hadszervezetet megreformálni. Ezekben a fe-
jezetekben az inszurrekció és az állandó hadsereg felosztását tárgyalja, kieme-
li, hogy külön gondot fordít a béke és a háború idejére vonatkozó kiegészítési 
rendszer ismertetésére.

Az állandó hadseregnek gyakorlott férfiakra volna szüksége, akiket hábo-
rú esetén gyorsan lehetne mozgósítani. Békeidőben a társadalom azon ré-
sze, amely a kiegészítésre szolgálna, gyakorolhatná a taktikai elemeket, így 
katonai tapasztalatokra tehetnének szert, és fennmaradhatna a harci szel-
lem. A szerző háborús szolgálatra a 17 és a 40 év közötti férfiakat kötelezné 
az állandó hadseregben, kivéve azokat, akik a tartalék seregben teljesítené-
nek szolgálatot. „Ez a gyakorlatozás oda fog vezetni, hogy ezeket a néprétege-
ket rövidebb időn belül be lehet vetni háborús helyzetben. Az ország minden 
részéből arányosan kell felépülnie ennek a seregnek nem túl hosszú szolgálati 
idővel, hogy a kulturális élet és az ipari termelés ne szenvedjen el túlságosan 
nagy kiesést.”189 

A nádor az állandó hadsereget két részre bontja. Az első rész magában fog-
lalja a teljes állandó sereget és valamennyi fegyverforgatásra alkalmas em-
bert, akik csak békeidőben teljesítenek szolgálatot. A második tartalék sereg 
– az elsőhöz hasonlóan – békeidőben is bevethető, ügyel a hátországra, illetve 
háború esetén az első állandó sereg tartalékát képezi.190 

189  József nádor iratai, 1935a. 296. 
190  József nádor iratai, 1935a. 296. 
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Az inszurrekcióval kapcsolatban némileg megvetően megjegyzi, hogy soha 
nem volt szervezett intézmény, csupán esetről esetre hívták egybe. Ugyan-
akkor kiemeli, hogy a magyarok nemzeti erejét ez a sereg jelenti. Nagyobb 
veszély esetén alkalmazható az állandó hadsereg mellett, hogy az ellenállóbb 
legyen, noha a felkelés igazi ereje nem az ellenség elleni bevethetőségében rej-
lene, hanem a hátországi feladatok, így a határrendészet ellátásában. A nyu-
galmat és a rendet biztosítaná, amíg az uralkodó a birodalom más részein 
vagy külföldön hadakozna. Az inszurrekcióban részt vehetne minden rendű 
állampolgár, aki nem alkalmas az állandó seregben szolgálni, nem az állam 
szolgálatában áll, nem egyházi személy, és fizikailag alkalmas a katonásko-
dásra. Mint az állandó hadsereget, az inszurrekciót is két részre osztja: az első 
az aktív, a második a „sedentaire”191 inszurrekció. Az előbbi rendkívüli védel-
mi eszköz, amelynek feladatai közé tartozik a határok védelme, ha valamilyen 
okból kifolyólag az állandó hadsereg akadályoztatva lenne, belső nyugtalan-
ság esetén a törvényes rend és a király védelme. Az utóbbi a belső rendre és 
a nyugalomra ügyelne, ha sem az állandó hadsereg, sem az aktív inszurrekció 
nem állna a hadvezetés rendelkezésére.192

Az állandó hadsereg első tartalék serege békeidőben évente csak egyszer 
gyűlne össze, ám a háború kitörésének első jelére rögtön egybe kellene gyűl-
nie, és valamennyi fegyverforgatásra képes tagját fegyverbe kellene állítani. 
Az összetartásra azért kerül sor, hogy a parancsnokság ellenőrizze a fegyvere-
ket, a felszereléseket és a katonák fizikai állapotát, továbbá a sereg gyakorolja 
a taktikai elemeket. Minden magyar sereget két zászlóaljra kellene osztani, 
az elsőnek pedig mindig teljes létszámúnak kellene lennie. Az első tartalék 
seregnek két zászlóalja lehetne, az első 900, a második 800 főből állhatna. 
Az első 900 elég lenne békeidőben a magyar gyalogezredek kiegészítésére, há-
ború esetére pedig a hadilétszámot biztosíthatnák. A második 800 fős zászló-
alj pedig gyakorlott katonákat biztosítana a háborús veszteségek pótlására.193 

A szerző leszögezi, hogy minden magyar gyalogezrednek 1700 emberből 
kell állnia, az alakulásnál a személyekről iratokat kellene kiállítani, illetve 
meg kellene vizsgálni, hogy alkalmasak-e katonának.194 A tartalékosok csak 

191  Poór János terminológiáját átvéve a dolgozat további részeiben a sedentaire inszurrekciót 
passzív inszurrekcióként használom. Poór, 2003. 171–172. 

192  József nádor iratai, 1935a. 296–297. 
193  József nádor iratai, 1935a. 298. 
194  A nádor arról is rendelkezik, hogy a katonák személyes tárgyairól lajstromot kellene készí-

teni, nehogy az eltávozáskor esetleg eltűnjön valami. 
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úgy jelentkezhetnének szolgálatra, ha a felettes hatóságoktól engedélyt szerez-
nek. Ezen kívül egy behívási rendszer körvonalait is ismerteti. A szolgálatra 
jelentkezőkről az állam lajstromot vezetne, amelyet félévenként kellene frissí-
teni a helyi közigazgatási szervezetek segítségével, ezeket a megyéknek kellene 
összesíteniük, aztán a királynak elküldeniük. A helyi szerveknek kötelességük 
lenne, hogy a tartalékosokat nyilvántartsák. Így az első alkalommal szolgálat-
ba lépő személyek a hivataloktól kapnának értesítést, mely napon, mely helyen 
és melyik fegyvernemnél kellene jelentkezniük. A behívási rendszert a Főpa-
rancsnokság (Generalcommando) kezelné. A tartalékos a behívó parancsával 
az adott időpontban megjelenne a gyülekezőhelyen − a személyes megjelenés 
alól csak a betegség adhatna felmentést. Az első tartalékos sereg gyakorlatoz-
tatása évente 3–4 hétig tarthatna, azt azonban a szerző kiköti, hogy ennek 
az év olyan szakaszára kell esnie, amikor a mezőgazdasági munkálatok szü-
netelnek, vagy a legkevesebb embert vonja el azoktól. A munkálatokból való 
kiesést tovább lehet mérsékelni azzal, hogy a második tartalék zászlóaljat ak-
kor hívja be a parancsnokság, ha az első már eleget gyakorlatozott.195 

A nádor azt is szabályozza, hogy a tartalékosok állami fegyverközpon-
tokból kaphatnák meg fegyvereiket. Rögzíti, hogy a hadgyakorlat ideje alatt 
a  katonák kötelesek feljebbvalóik parancsait teljesíteni. A katonák egymás 
közötti ügyeikben a polgári bíróságok járhatnak el, kihágás vagy fegyelem-
sértés esetén azonban a katonai bíróság volna az illetékes. Az összetartás 
végén az útiköltséget megtérítenék a tartalékosoknak, illetve értékelést kap-
nának a feletteseiktől, és közölnék velük a következő gyakorlatozás időpont-
ját. A gyakorlatozás az első és a második tartalékosok számára vasárnap és 
ünnepnapokon is kötelező volna.196

Ha az első tartaléksereg felállna a gyakorlatozás során, akkor a magyar 
gyalogezredek kiegészítésére nem lenne szükség az első évben. Ebben 
az esetben az első tartalékból kiegészíthetnék a sereget. Az átlépés min-
den egyedülálló férfinak az állomásozási helyen kötelező volna. Az első 
tartalékban eltöltött szolgálati idő után sorsolással döntenének arról, hogy 
kinek kell hasonló időmennyiséget az állandó sereg kötelékében töltenie. 
Az első tartalék seregből és az aktív szolgálatból akkor küldenék el a ka-
tonákat, ha már betöltötték a 40. életévüket, mert a szerző szerint ekkorra 
már idősek lennének a tűzfegyverek használatához. Akkor is elbocsátásra 

195  József nádor iratai, 1935a. 299. 
196  József nádor iratai, 1935a. 300. 
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kerülne sor, ha a szolgálat közben olyan körülmények állnának elő, ame-
lyek miatt alkalmatlanná válna az adott személy a további katonai teendők 
ellátására.197

A második kiegészítő hadsereg megegyezne az állandó hadsereg kiegészí-
tésével, a különbség csupán annyi lenne közöttük, hogy a második kiegészítő 
sereg kizárólag háború esetén lenne bevethető, békeidőben nem. A nádor 
rögzíti, hogy azok, akik nem kaptak behívót az első tartalék zászlóaljak va-
lamelyikébe háborús szolgálatra, a második kiegészítő hadsereg kötelékébe 
tartoznak. Bevonulásuk előtt nem vetnék alá őket különösebb vizsgálatnak, 
és beosztásuk sem olyan kimunkált, mint az első tartalékseregé. Minden 
kerület, város vagy megye a saját szokása szerint úgy kellene, hogy beossza 
zászlóaljait, hogy azokban az emberek száma ne legyen 300-nál kevesebb, de 
1200-nál se legyen több. Az egyes helységek szokásainak megfelelően a zászló-
aljakat be lehet osztani négy, hat, nyolc szakaszra, amelyek egyenként legalább 
120, de legfeljebb 200 embert tartalmazhatnának. Minden szakaszban egy 
vagy két, de szükség esetén több törzstiszt is alkalmazható. A törzstisztekkel 
és a magasabb beosztású tisztekkel kapcsolatban megállapítja, hogy lehetnek 
nyugállományúak, ha megőrizték kiváló jellemüket. A tiszthelyettesek lehet-
nek kiszolgált katonák, kereskedők vagy tanítók is.198 

E hadsereg tennivalói közé tartozik békeidőben, hogy vasárnap és ünnep-
napokon – az istentiszteletet követően − délután egytől kettőig a tisztekkel 
és a tiszthelyettesekkel tartózkodási helyükön gyakorlatozzanak. Ezen kívül 
minden hónapban egy összetartáson kellene megjelenniük. A hely kiválasz-
tásával kapcsolatban azt a megkötést teszi, hogy olyan gyakorlatozó helyszínt 
kell kijelölni, ahová a legénység nagyobb része három órán belül képes eljut-
ni. Amíg a fegyverek a gyakorlatozás helyszínére érkeznek, addig a tisztek 
a lövészet elméleti alapjaira oktatják a katonákat, azt követően pedig lőhet-
nek. A szerző kötelezné a katonákat, hogy évente legalább négy alkalommal 
gyakorolják a lövészetet. Mivel a nádor szerint a magyarok köztudomásúlag 
könnyen megülik a lovat, ezért bármelyikükből kiváló lovas lenne, így a má-
sodik tartalék seregnek is lehetne huszárságot szervezni.199

197  József nádor iratai, 1935a. 301. 
198  József nádor iratai, 1935a. 301–302.
199  A nádor arra is gondot fordít tervezetében, hogy meghatározza: a második tartalék hadse-

reg soronként egészíti ki az elsőt és annak zászlajait. A fegyveres szolgálatba vonuláskor pedig 
minden katonának vinnie kellene egy vászon erszényben 40 lőszert és kenyerestasakot. József 
nádor iratai, 1935a. 303. 
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Mivel a megyéknek, a szabad kerületeknek és a szabad királyi városok-
nak önálló vezetésük van, ezért a második tartalékos sereg ezeknek a ha-
tóságoknak az irányítása alatt állna, akik a katonai megbízást a tiszteknek 
és a tiszthelyetteseknek adnák ki. A polgári hatóságoknak kellene arról 
listát vezetnie, hogy az adott kerületbe hány könnyűlovas, gyalogos, fegy-
ver, lőszer és egyéb kiegészítő felszerelések tartoznak. Ezeket a listákat 
a törvényhatóságoknak félévente kellene összesíteni és elküldeni az ural-
kodó számára.200 

Háború kitörése esetén a királynak meglenne az a különleges joga, hogy 
az  első tartalék hadsereg zászlóaljait áthelyezze, a maradék sereg pedig 
a második kiegészítő hadsereggel négy olyan zászlóaljat hozna létre, ame-
lyeket a  sorkatonasághoz tartozó tisztek irányítanának. Szükség esetén 
az  uralkodó parancsára egyéb feladatokat is el kellene látnia, vagy pedig 
az első tartalékos sereget egészítené ki. Azoknak a katonáknak, akik teljesí-
tették a szolgálati idejüket, és már betöltötték a 40. életévüket, nem kellene 
visszamenniük a szolgálatba, kivéve akkor, ha az első tartalékos seregben 
szolgáltak, vagy pedig abban az esetben, ha az állandó sereg kiegészítésre 
szorulna. Ezeket a csapatokat akkor is bevethetné a hadvezetés, ha az állan-
dó sereg túl nagy erőkkel találná magát szemben, vagy ha az ország határait 
az ellenség veszélyeztetné. A  szerző szerint nemkívánatos az, hogy harci 
cselekmények során az öreg tiszteket is bevessék, hiszen ők már nehezeb-
ben viselnék a harctéri megpróbáltatásokat. Ebben az esetben olyan tisztek 
veszik át a parancsnokságot, akik a gyakorlatokon részt vettek, továbbá köz-
bizalomban állnak.201 

A nádor végül megállapítja azt is, hogy a második tartalék hadsereg arra 
is jó lenne, hogy szükség esetén az állandó hadsereg sorait arra érdemes 
személyekből kiegészítse a parancsnokság. A király szabadon irányíthatja 
alakulataikat veszélyhelyzet esetén. Jóllehet jogköre közvetlenül csak az ál-
landó hadseregre és az annak kiegészítésére szolgáló első tartalékos hadse-
regre terjedne ki alapvetően, ám ha ezek súlyos veszteségeket szenvednének, 
akkor a második tartalék sereg is bevethetővé válna. Ha pedig az ellenségre 
a határon túl kellene csapást mérni, és szükség lenne a teljes sereg mozgó-
sítására, akkor a behívott tartalékosok az államtól fejpénzt és teljes ellátást 
kapnának.

200  József nádor iratai, 1935a. 304. 
201  József nádor iratai, 1935a. 305. 
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Az aktív és a passzív inszurrekció, VII–VIII. fejezet

József nádor az aktív inszurrekció intézményével kapcsolatban ismét leszö-
gezi, ahogyan azt a korábbi fejezetek során már több alkalommal megtette, 
hogy rendkívüli védelmi eszköz, amely akkor vethető be, ha az állandó sereg 
valami miatt nem mozgósítható, vagy túl nagy ellenséges erővel találja magát 
szemben az ország, végveszély fenyegeti. 

Ebben akkor kell részt vennie az ország lakosainak, ha nem szolgálnak az ál-
landó hadseregben, és annak egyik tartalékos állományában sincsenek nyil-
vántartva. A szerző a következő csoportokra korlátozza az aktív inszurrekciós 
szolgálatot: az egész nemesség a hivatalnokokat és a papságot leszámítva. In-
doklásként kiemeli, hogy az előkelőket éppen az különbözteti meg az alsóbb 
társadalmi csoportoktól, hogy meg kell védeniük a hazát, erre a kötelességre 
épülnek előjogaik, ezért birtokolhatnak nagyobb földterületeket. Ugyancsak 
az aktív inszurrekció kötelékébe tartoznának a honoratiorok, tanulók és ura-
dalmi hivatalnokok. Noha őket korábban részben megadóztatták, részben 
„használták” a felkelések során, úgy véli, hogy az átalakított inszurrekcióban 
teljesíthetnek katonai szolgálatot. Hasonló módon a kötelékbe tartoznának 
a nemesek szolgálói, akik képesek fegyverforgatásra. Érdekesség, hogy a ná-
dor ebbe a körbe teszi azokat az egyéneket is, akik személyükben nem ne-
mesek, de kiváltságolt területeken élnek. Ők ugyan nem kapnának személyre 
szóló behívót, de a felkelések során kötelesek lennének megjelenni. A rész-
vétel terhelné az iparosokat, a kézműveseket és a kereskedőket is. Ezen a pon-
ton a szerző sajátosan érvel: mivel köreikben úgyis kevés személy alkalmas 
katonának, ezért sem a kereskedelmet, sem az ipart nem fogja hátrányosan 
érinteni, ha azok a kevesek, akik képesek fegyvert fogni, beállnak a felkelők 
csapataiba. Végül megállapítja, hogy mindazok kötelesek személyesen szolgá-
latba állni, akik a korábbi felkelésekben részt vettek, de időközben felmentést 
kaptak a katonaállítás kötelezettsége alól, vagy egyáltalán nem állnak katonai 
szolgálat alatt. A felkelés tartalékát képezik a családos apák, az egykék, a pol-
gárok és a jobbágyok, a kiemelkedő művészek, a kereskedők, a házalók, a ker-
tészek, a bányászok, valamint a 40 év feletti férfiak.202

„A haza védelme minden állampolgár számára az elsődleges szent köteles-
ség, és aki ehhez megfelelő egészséggel és erővel rendelkezik, annak katonai 
szolgálatot kell vállalnia, ha nem áll hivatali vagy lelkipásztori szolgálat alatt, 

202  József nádor iratai, 1935a. 307–308. 
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ha nem képes ellátni katonai szolgálatot, akkor a kötelességeit kézpénzzel kell 
megváltania. Akik öregek vagy betegek azokat el kell bocsátani a szolgálatból. 
Csak a hűséges polgárok állíthatják helyre a haza belső békéjét, és védhetik meg 
az országot.”203 Jól látható, hogy a nádor csak katonai szolgálatra való alkal-
matlanság esetén tartotta elfogadhatónak a pénzbeli megváltást. Mentesítő 
levelet ugyan kaphattak volna az iparosok és a kereskedők, de ha a hazát vég-
veszély fenyegette volna, ezeket vissza is vonhatták volna a hatóságok.204

A tervezet szerint a törvényhatóságoknak az állandó hadsereg kiegészítésé-
hez hasonló lajstromokat kellene vezetnie az aktív szolgálatra alkalmas sze-
mélyekről, és ezeken nemcsak azt kellene feltüntetni, hogy ki alkalmas, és ki 
nem, hanem azt is, hogy szolgálatra alkalmasság esetén a gyalogsághoz vagy 
a  lovassághoz tartozik-e. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb szabály: lovas 
az lehet, akinek van lova, és képes egy évig ellátni. Aki nem nemes, vagy nincs 
lova, az gyalogos szolgálatot teljesít. A nádor arra is ügyel, hogy lehetnek olya-
nok, akiket a lóháton való hadba vonulás kiváltsága illet meg. Ha nem tudják 
kiállítani és eltartani a lovat, akkor az inszurrekciós kassza segíti ki őket. Ab-
ban az esetben is az inszurrekciós alap ad támogatást, ha nem gyűlik össze 
elég jelentkező a lovassági szolgálatra. Ekkor a gyalogság soraiból töltik fel 
a lovasságot, és a pénzalap segít a lovat kiállítani. A regisztereket a nádornak 
kell elküldeni abból a célból, hogy kijelölje a parancsnokot, elkészítse a zászló-
aljak és a szakaszok beosztását. A csapatbeosztást úgy kell elkészíteni, hogy 
a nemes és a nem nemes alakulatok ne keveredhessenek egymással, előbbiek 
pedig inkább a lovassághoz kapjanak beosztást. A tervezet arra is kitér, hogy 
lehetőleg szomszédos területek lakói legyenek egy szakaszban, akik egy nyel-
ven kommunikálnak, valamint a tiszteket ugyancsak ezekből a helyiségekből 
jelölné ki, hogy a csapatmozgatás ne váljon lehetetlenné.205

A kerületi parancsnokokat a nádor – mint az egész inszurrekciós intézmény 
főparancsnoka − nevezné ki, illetve bocsátaná el. Az irányelv a parancsnokok 
kijelölésénél az, hogy lehetőleg jómódú nemesek legyenek. Az előírás szerint 
a tiszteket azon személyek közül kell kijelölni, akik jártasak a vonalharcá-
szatban, vagy legalább két aktív inszurrekciós harci cselekményben már részt 
vettek. Altiszteket és tiszthelyetteseket a legénység a saját soraiból választhat. 
Az inszurrekció megalakulásakor kell a tiszteket megválasztani, azért, hogy 

203  József nádor iratai, 1935a. 309. 
204  József nádor iratai, 1935a. 316. 
205  József nádor iratai, 1935a. 310. 
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a  megyei hatóságok felügyelni tudják azt. Az eljárásnak minél gyorsabban 
végbe kell mennie, hogy minél több idő maradjon a gyakorlatozásra.206 

Az alakuló szemlén minden inszurgensnek saját ruházatában és lovával 
kellene megjelennie a lakóhelyhez közeli gyülekezőhelyen, bár a nádor ki-
fejezi abbéli kívánságát, hogy célszerű lenne egy egyenruha rendszeresíté-
se. Ha egy nemes inszurgens elmulasztja a megjelenést, akkor pénzbírságra 
vagy őrizetbe vételre, míg egy nem nemes fogházbüntetésre számíthat. Ha 
a gyülekezőhelyen egybegyűlt a sereg, akkor szemrevételezik a ruházatot, 
a fegyvereket, valamint a raktárakat. Az esetleges hiányosságokat az in-
szurrekciós pénztárból lehet finanszírozni. Ezt követően 14 napon keresz-
tül kell gyakorlatozniuk. A szerző szerint nem feltétlenül kell az egész időt 
a taktikai elemek vagy a fegyverforgatás gyakorlásával elölteni, a mustra 
legfőbb feladata, hogy a legénység és a tisztek összeszokjanak. Ezeken a gya-
korlatozásokon a kerületi parancsnokoknak is jelen kellene lenniük. A gya-
korlatozás időtartamára a tiszteknek a házi adóból finanszíroznák a lovak 
eltartását és a szállási díjat, de minden egyéb költséget maguknak kellene 
állniuk. A tiszthelyettesek és a legénység egyéb része kenyérpénzt és a lovak 
ellátásához szükséges pénzt, valamint napidíjat kapnának az inszurrekciós 
pénzalapból.207

A főtiszteknek és a kerületi parancsnokoknak kötelezővé tenné a jelentések 
készítését a gyakorlatokról, amelyekben ki kellene térniük a legénység álla-
potára és moráljára, valamint a gyakorolt katonai feladatokra. Ezeket a  je-
lentéseket összesítve az inszurrekció főparancsnokának kellene elküldeni. 
A szerző szerint az első összetartást követően, az év hátralevő szakaszában 
elegendő volna, ha a tisztek és a tiszthelyettesek a lakóhelyen gyakorolnának 
néhány órát vasárnap és ünnepnapokon. A következő évben azonban újfent 
össze kellene gyűlniük 14 napos gyakorlatozásra. Ezen alkalmak során a hi-
vatalok rögzíthetnék a legénység soraiban tapasztalt változásokat. Az éves 
felülvizsgálat a városi, kerületi és megyei hivatalokra tartozna, meg kellene ír-
niuk jelentéseikben, hogy milyen változások voltak a tiszti karban és a legény-
ségnél, valamint milyen taktikai elemeket gyakorolt a sereg. A főtiszteknek 
egész évben szükséges járniuk kerületüket, és a hibákat, miután jelentették 
a főparancsnoknak, javítaniuk kellene.208

206  József nádor iratai, 1935a. 311–312. 
207  József nádor iratai, 1935a. 313–314. 
208  József nádor iratai, 1935a. 316. 
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Ahogyan arról korábban már esett szó, több, az inszurrekció kiállásához 
szükséges költséget – a nádor elképzelése alapján − az inszurrekciós kassza 
fedezné. A szerző szerint ez egy jó eszköz arra, hogy akik a haza védelmére 
vannak kötelezve, segítséget kapjanak a felfegyverkezéshez és az ellátmány 
megvásárlásához. Ezt a pénzalapot az országgyűlés alapítaná és tartaná fenn. 
Ehhez minden olyan nemesnek és polgárnak hozzá kellene járulnia, akinek 
nagyobb az éves jövedelme, mint amennyi egy inszurgens eltartásához szük-
séges. Azon személyek megemelt összegű adója is ebbe az alapba folyna be, 
akik valamilyen okból képtelenek katonáskodni, pedig kötelezve lennének rá. 
A pénzalapot a nádor kezelné, engedélyével lehetne a hivatalok számára elő-
legeket folyósítani.209

Megítélésem szerint a pénzalap terve nem eléggé kidolgozott. Kétséges, 
hogy a leggazdagabb előkelők és a megemelt adók elégségesek lettek volna-e 
a teljes aktív inszurrekció költségeinek a fedezésére. Az a megállapítás, hogy 
az inszurrekciós pénzalapot a diéta alapította és tartotta volna fenn, szinte bi-
zonyossá teszi, hogy a finanszírozhatóság érdekében adót vetettek volna ki.

Egy háború kitörésekor a király kérné fel a kerületeket, a megyéket és 
a szabad királyi városokat, hogy a nádor vezetése alatt alakuljon meg az ak-
tív inszurrekció. A felkelés egybehívása lehet részleges, tehát csak az ország 
egy részére kiterjedő, és általános, tehát az ország egészét érintő. A felkelés 
meghirdetése a polgári hatóságok útján történne, akik először a szabad kirá-
lyi városi, kerületi, illetve megyei elöljárókat, majd a tiszteket értesítenék, azt 
azonban a szerző kiköti, hogy a teljes seregnek nyolc napon belül egybe kell 
gyűlnie a gyülekezőtéren. Ott négy-hat hétig fegyverben kell gyakorlatoznia, 
és ha a veszély mérséklődik, akkor a legénység hazabocsátást nyerhet. Az in-
szurrekció bevetésénél megfelelő tüzérségi támogatásról a király gondosko-
dik. Abban az esetben, ha a felkelés élére személyesen a nádor állna, akkor 
a csapatokat dandárokra osztanák, ahol a körzetparancsnokokat a király he-
lyettes parancsnokai segítenék. Ha az ellenség túlerőben lenne, akkor a nádor 
elrendelhet szükség esetén kiegészítő sorozást.210 

Amíg az inszurrekció bevetése belföldön történik, addig a felkelőknek 
magukat kell eltartaniuk. A határon túl történő bevetésre az aktív inszur-
rekció résztvevőit nem kötelezheti a király, de ha maga áll a hadsereg élére, 

209  Ezen a ponton teszi azt a megjegyzést a szerző, hogy mindaz, amit leírt az aktív inszurrek-
cióval kapcsolatban, érvényes Horvátországra is, azzal a megszorítással, hogy ott az intézmény 
főparancsnoka a bán. József nádor iratai, 1935a. 316. 

210  József nádor iratai, 1935a. 317.
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akkor a szerző szerint illő megvédelmezni és ilyen módon vele tartani az el-
lenség üldözésében. Az uralkodó dönthet úgy, hogy az ellenséget előnyö-
sebb pozícióból támadhatja meg a határon túl, ekkor a zsoldok kifizetésének 
a terhe rá hárul. A határátlépésnél a nádor is tájékozódhat, és észrevételeit 
a király elé terjesztheti. Ha az ellenség váratlanul és nagy erővel támadna, 
akkor a főtisztek és a tisztek vezetésével addig kell hátrálni az ország bel-
sejébe, amíg az ellenség előrenyomulása meg nem torpan, vagy alkalmas 
hely nem mutatkozik a harc eredményes felvételére. A szerző figyelmeztet, 
hogy a visszavonulásnak rendezett körülmények között kell végbemennie, 
a készleteket a visszavonulóknak vagy magukkal kell vinniük, vagy meg kell 
semmisíteniük, nehogy az ellenséges erőket gyarapítsa. Az aktív inszurrek-
ció csak akkor oszlatható fel, ha a veszély véglegesen elhárult, és az ellensé-
get sikerült az országból kiverni.211 

A passzív inszurrekcióról a szerző kevés szót ejt tervezetének záró fejezeté-
ben. Az olvasó mindössze annyit tudhat meg róla, hogy akkor vethető be, ha 
az első hadsereg és mindkét tartalékos sereg, valamint maga az aktív inszur-
rekció is külföldön teljesít szolgálatot. Tagjai közé tartoznak azok a polgárok, 
akik sem az állandó hadseregben, sem az aktív inszurrekcióban nem telje-
sítenek szolgálatot, és nem lépték túl az 50. életévüket. A passzív inszurrek-
ció használatát és pontos beosztását a király állapítaná meg. Pontosan csak 
az éves összeírásokból derülhet ki, hogy kik a tagjai ennek a tartalékos felkelő 
seregnek. A nádor ezt a listát évente áttekintené, és aki betöltötte az 50. élet-
évét, azt törölné a listáról, aki pedig abba a kategóriába esik, hogy az inszur-
rekció tagja lehet, rögzítené.

A szerző megállapítja, hogy a polgárőrség kiválthatja a passzív inszurrek-
ciót, hiszen alkalmazhatja a városi hatóság a tartalékos felkelőket a polgár-
őrséget kiegészítő egységként, de a passzív inszurrekció helyett polgárőrséget 
is létre lehet hozni, vagy annak számát emelni újabb polgárőrök felvételével. 
Mind a polgárőrség, mind a passzív inszurrekció a helyi hatóságok irányítása 
alá tartozik, a főfelügyeletet pedig a nádor gyakorolná. A tartalékos felkelő se-
regnek mindössze három feladatot kellene ellátnia. Az első a belső nyugalom 
és a rend fenntartása az ország egész területén. A második: katonailag bizto-
sítani az erődítményeket, a városokat és bizonyos szállítmányokat felügyelni. 
A harmadik pedig nem más, mint – szükség esetén – az adott város vagy erőd 
elleni támadás kivédése. A nádor kiköti, hogy ezeket a feladatokat is csak saját 

211  József nádor iratai, 1935a. 318–320. 
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körzetükben láthatják el, azon kívül nem vezényelhetők, illetve csak abban 
az  esetben kerülhetnek bevetésre, ha más katonai egység nem tartózkodik 
a közelben. Nyílt harcra szintén nem kötelezhetők. Ha az állandó hadsereg 
vagy az aktív inszurrekció visszatér az országba, akkor a rendkívüli helyzet 
megszűnik, és az egységek hazabocsáthatók.212 

Megítélésem szerint valamennyi reformgondolat közül ez utóbbi bizonyult 
a legkevésbé kidolgozottnak. Úgy vélem, az olvasó itt inkább egy felvetéssel 
szembesülhet, hiszen sem a tartalékos csapatok pontos beosztásáról, sem 
a fegyverek biztosításának módjáról nem ad útmutatást a szerző, ellentétben 
a munka egyéb részeivel. Összességében az inszurrekcióra vonatkozó részek-
ről elmondható, hogy alapvetően átalakította volna a felkelés struktúráját és 
feladatait. Az inszurgensek békeidőben nyerhettek volna katonai tapaszta-
latokat, ahogy dolgozatom korábbi fejezeteiből kiderült, ez 1808-ig teljesen 
hiányzott. A felkelők körébe pedig nemcsak a nemeseket, hanem egyéb nem 
nemesi társadalmi csoportokat is bevont volna − igaz, gondosan elválasztva 
egymástól. Ugyancsak jelentős reformgondolatként értékelhető, hogy drasz-
tikusan leszűkítette volna a felkelésben való részvétel megváltásának lehe-
tőségét, és az ún. mentesítő leveleket is visszavonhatóvá kívánta tenni. Vég-
szükség esetén az aktív felkelést a sorkatonasággal együtt is be lehetett volna 
vetni a tervezet előírásai szerint. A passzív inszurrekcióra vonatkozó javaslat 
kevéssé kidolgozott, de annyi azért kiderül, hogy kivételes esetekben bevet-
hető, valamint a reguláris és az irreguláris jellegű csapatok határmezsgyéjén 
elhelyezkedő alakulatot értett alatta a nádor.213

Kitekintés

Dolgozatomban áttekintettem a francia forradalom nyomán kirobbant koalí-
ciós háborúkat, a Habsburg Birodalom fokozatos elszigetelődését és sorozatos 
katonai kudarcait. Ebben a részben külön szót ejtettem a harcászat 18. száza-
di fejlődéséről és 19. század eleji forradalmi átalakulásáról, illetve a magyar 
katonák szerepéről a franciák elleni háborúkban. Bécs 1808-ra belátta, hogy 
a sorozatos kudarcok egyik oka a birodalom elavult hadszervezetében rejlik, 
ezért mind Ausztriában, mind Magyarországon hadszervezeti reformok vég-
rehajtásába kezdtek.

212  József nádor iratai, 1935a. 320–321. 
213  Vö. Domanovszky, 1944b. 178 és Ódor, 1987. 168. 
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Ezt követően ismertettem a magyar nemesség jogainak eredetét és a ne-
messég átrétegződéséből származó problémákat, amelyek a magyar had-
szervezetre sem voltak jótékony hatással. A nemesség döntő részét ekkorra 
az armalisták és a kurialisták adták, akik képtelenek voltak a 19. század elejére 
alkotmányos kötelességüket ellátni, azaz nem tudták magukat felfegyverezni 
és a haza védelmére hadba szállni. Problémát jelentett az is, hogy a rendek 
a hadügyi törvénykezés révén igyekeztek személyes kötelezettségeiken lazíta-
ni, és a subsidium tárgykörébe való átsorolás révén ezeket a kötelezettségeket 
is csupán esetlegessé kívánták tenni. Úgy vélem, hogy az átalakult harcászat 
és a folyamatosan nagy áldozatokat követelő háborúk miatt épp az esetleges-
ség volt az a tényező, amely a legkevésbé szolgálta azt, hogy eredményesen fel 
lehessen venni a küzdelmet Napóleonnal szemben. A magyar hadszerveze-
tet a 18. század végére az esetlegesség és a lassúság jellemezte leginkább. Az 
állandó hadsereg kiegészítése és a nemesi felkelés meghirdetése a rendektől 
függött, ezeket pedig hosszú hónapok tárgyalásaival kellett a diétákon kial-
kudni. A hosszas tárgyalások és a lassan felálló inszurrekció pedig egy gyor-
san mozgó és forradalmian új módszereket alkalmazó ellenséggel szemben 
könnyen megbosszulhatta magát. Az 1808-ig három alkalommal felálló ne-
mesi felkelés egyszer sem tudta érdemben befolyásolni a hadműveleteket, rá-
adásul a csapatok − felszereltségük hiányosságai miatt − a mustrákon rendre 
megbotránkoztatták a katonai vezetést. Jóllehet a rendek folyamatosan meg-
szavazták az állandó hadsereg kiegészítését, ám a toborzás módszere szintén 
elégtelennek bizonyult az újoncok pótlására. Számos esetben mind az udvar, 
mind a rendek törvénysértésekre kényszerültek, hogy a birodalom hadszerve-
zete ne roppanjon össze végleg. 

A következő fejezetben három reformtervezetet tárgyaltam, amelyeket 
az inszurrekcióban részt vett katonák írtak, valamint az osztrák Landwehr 
létrehozását. A reformtervekben közös elem, hogy egyrészt mindhárom ter-
vezet fenn akarta tartani a nemesi felkelést valamilyen formában, másrészt 
a részkérdésekben rendkívül átgondolatlanok. A Landwehr elsősorban egy, 
az állandó hadsereg kiegészítésre szolgáló kiegészítő intézményként jött lét-
re, amely szükség esetén képes volt gyorsan gyakorlott újoncokat biztosítani 
a hadvezetés számára. József nádor tervezetének állandó hadseregre vonatko-
zó részei lényegében ezen a reformterven alapulnak. 

Ugyanebben a fejezetben elemeztem részletekbe menően a nádor terve-
zetét. Az előző három reformelképzeléshez képest a nádor tervei sokkal át-
gondoltabbak és konzekvensebbek, a magyar hadszervezet egészét kívánta 
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átszervezni, hogy az ország képes legyen hatékony segítséget nyújtani a fran-
cia és egyéb ellenséges csapatokkal szemben. A tervezetben az esetlegességet 
és a  lassúságot felváltották a szervezettség és a gyorsaság jelzői. Az állandó 
sereget a Landwehr mintájára két gyakorlott kiegészítő sereggel látta volna el, 
a nemesi inszurrekciót pedig rendkívüli védelmi eszközként határozta meg, 
amelynek aktív és passzív alakulatai lettek volna. A szerző részletesen ismer-
tette a passzív inszurrekciót − leszámítva, hogy az egyes hadseregeknek kik 
a tagjai, milyen a szervezeti beosztásuk, milyen felszereléssel kell rendelkez-
niük, és hogyan kell gyakorlatozniuk. Mindezeket úgy dolgozta ki, hogy vé-
gig szem előtt tartotta a magyar sajátosságokat. A tervezetből három kritikus 
pontot emelnék ki: az inszurrekciós pénztárat, a passzív felkelés intézményét 
és a nem nemesi társadalmi elemek aktív felkelésben való részvételét. Az első 
kettő − megítélésem szerint − nem kellően átgondolt: az inszurrekciós pénztár 
alapjai meglehetősen bizonytalanok, a passzív inszurrekcióval kapcsolatosan 
pedig maga a szerző is elismerte, hogy tagjait nem tudja pontosan meghatá-
rozni.214 Az utóbbi probléma pedig abból fakad, hogy a nemesség személyes 
felkelése és a bandériumkiállítási kötelezettség indokolta előjogait. Utóbbit 
fogalmi problémákra hivatkozva nem állították ki, az előbbi kötelezettsé-
gen pedig aligha akartak osztozni éppen azokkal a társadalmi csoportokkal, 
akikkel szemben érvényesültek az előjogok. Ha a nem nemes társadalmi ele-
mek is bebocsátást nyernek a felkelési kötelezettség intézményébe, akkor nem 
lennének olyan indokok, amelyek alátámasztanák a rendek privilégiumait.

József nádor tervezetének számos elemét viseli az 1808-as országgyűlésen 
megszavazott II. és III. tv., amelyek a nemesi felkelés tárgykörében születtek. 
A király saját hatáskörében három évig egybehívhatta a felkelést. Minden 
korábbinál pontosabban meghatározták a diéta résztvevői, hogy a megha-
tározott jövedelemmel rendelkező nemesek mely fegyvernem kötelékében 
vonulhatnak hadba. Ugyancsak a tervezet hatásaként értékelhető, hogy 
igen pontosan rögzítették a felkelés alól felmentettek, illetve a helyettes ál-
lítására kötelezettek körét. A nádor által javasolt inszurrekciós pénztárat is 
felállították: „Az ilyenképen szervezendő fölkelés szükségleteinek kielégitése 
végett, az ezen törvénycikk elején kifejezett esetben, mindazok vagyonából, a 
kik hozzájárulni kötelesek, a csupán ez alkalomra országgyülésileg elfogadott 
kulcs szerint s minden, a jövendőre ebből vonható következtetés nélkül, orszá-

214  Tagjairól csupán annyit lehet tudni a tervezet alapján, hogy mindenki beletartozik, aki 
nem szolgál az állandó hadseregben és egyetlen kiegészítő egységében, illetve az aktív inszur-
rekcióban sem, valamint nem lépte túl az 50. életévét.
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gos pénztár alkottatik.”215 Tehát a nemesség erre mint kivételes intézkedésre 
tekintett, hosszabb távon nem számoltak vele. Az udvarnak sikerült azt is 
elérnie, hogy a nemesi felkelők fegyvereit és felszereléseit pontosan meg-
határozzák. A gyakorlatozást is kötelezően előírták, valamint rögzítették, 
hogy minden 18 és 50 év közötti nemes köteles részt venni az inszurrekció-
ban.216 Így tehát az inszurrekciós csapatok a törvény betűje szerint felkészül-
ten várhatták a harci cselekményeket.

Az elfogadott jogszabályok viszont egyáltalán nem említik a passzív inszur-
rekció intézményét és a nem nemesi felkelők alakulatait. Úgy tűnik, ezekben 
a kérdésekben nem sikerült Bécsnek eredményeket elérnie. Az állandó had-
sereg kapcsán pedig még kevesebb eredmény mutatkozott, a tartalékos rend-
szerről szó sem esik az 1808. VI. tv. szövegében; a kiegészítés tekintetében 
is csak annyi eredményt könyvelhettek el az udvarban, hogy a megajánlott 
újoncokat sorozás útján állították ki.217 József nádor alapvető célkitűzései 
mégis teljesültek, hiszen a nemesi felkelés intézményét sikerült gyökeresen át-
alakítani, legalábbis jogszabályi szinten, az erre vonatkozó elképzelései tehát 
nagyrészt teljesültek.218 

Az elfogadott jogszabályok megvalósulására meglehetősen kevés idő ma-
radt, hiszen 1809-ben Ausztria már ismét hadban állt Franciaországgal. 
1809. május 13-án Napóleon elfoglalta Bécset, és noha nyolc nappal később 
vereséget szenvedett az asperni ütközetben, a háború menete eldőlt, júniusra 
maga Magyarország is hadszíntér lett.219 1809. június 14-én Győrnél került sor 
utoljára a nemesi felkelés bevetésére a magyar történelemben: az inszurgen-
sek nem a reformtörvények előírásainak megfelelően álltak ki, felszerelésük és 
kiképzésük az 1808 előtti állapotokat idézte, így a csata a felkelők és János fő-
herceg seregeinek vereségével zárult. Hogy mennyivel lett volna hatékonyabb 
hadsereg a nemesi inszurrekcióból az elfogadott reformok konzekvens végre-
hajtása esetén, immár sohasem tudhatjuk meg.

215  1808. II. tv. A felkelésnek az alább írott módon való felajánlásáról.
216  1808. III. tv. A hadi szemléről és az összes nemesek hadgyakorlatairól.
217  1808. VI. tv. A katonaújoncokban tett ajánlatról.
218  Domanovszky, 1944b. 214. 
219  Borus, 1984. 437–439. 
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Zusammenfassung

Garai, Imre: Die strategischen 
Vorstellungen des Palatins Joseph

Fordította: Garai Imre

Die Habsburgermonarchie – inklusive Ungarn – hat am Ende des 18. Jahr-
hunderts und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in jeder gegen das 
revolutionäre Frankreich organisierten Koalition eine wichtige Rolle ge-
spielt. Das Heer des Habsburgers ist aber dem grundstürzend neue stra-
tegische Methoden verwendenden französischen Kriegsapparat meistens 
unterlegen. Ende 1805 hat sich das Reich in einem Zustand der völligen 
Erschöpfung befunden, im Pozsonyer Frieden ist Österreich zu einer se-
kundären Macht in dem von Frankreich und Russland beherrschten Europa 
geworden. 1806 hat auch der „natürliche Verbündete” Österreichs, Preußen, 
eine militärische Niederlage erlitten, sein Gebiet wurde vom Napoleon bei-
nahe vollständig aufgeteilt.

1808 ist in Spanien ein Aufstand gegen die französische Besetzung aus-
gebrochen, den Napoleon nicht einmal mit seinen Elitetruppen ersticken 
konnte. Die vorübergehende Schwächung des französischen Kaisers hat Wien 
die Möglichkeit gegeben, militärische Reformen zur Rettung des in höchste 
Gefahr geratenen Reiches einzuführen. Das Hof wollte die Änderungen auch 
auf Ungarn erstrecken, Franz I. (1792−1835) hat seinen Bruder, Palatin Jo-
seph beauftragt, Pläne zur Umgestaltung der ungarischen Kriegsorganisation 
zu erarbeiten. Es gibt zwei Varianten seines Entwurfes. In der vorliegenden 
Studie möchte der Verfasser die Aufmerksamkeit auf einige Aspekte seiner 
umfangreicheren, für die ungarische Stände angefertigten Arbeit lenken.



Simon Gábor

Abszolutizmus és közjogi stabilitás 
az Osztrák−Magyar Monarchiában

Kérdőjelek egy minisztertanácsi határozat körül − Problémafelvetés

A kiegyezési tárgyalások 1867 márciusában már a részletekről folytak, amikor – 
mintegy a közeledő teljes megegyezés jeleként – az uralkodó is Budapestre uta-
zott, hogy személyesen bonyolítsa le a hátralévő egyezkedéseket. 1867. március 
12-én érkezett meg a magyar fővárosba, az ekkor lezajló formális aktusokról 
(a király fogadása a fővárosban, a polgármester köszöntője, ebéd az uralko-
dónál, az országgyűlés küldöttségének fogadása a budai várban) Lónyay 
Menyhért naplójából értesülhetünk.1 A későbbi pénzügyminiszter arról is be-
számol, hogy az uralkodó e napokban rendre kijelölte azokat a tárgyakat, ame-
lyekről a magyar politikusoknak tanácskozniuk kellett a minisztertanácsokon, 
sőt Lónyayt Ferenc József magánkihallgatáson is fogadta. Lónyay naplójából 
az azonban csak részben derül ki, hogy tulajdonképpen miről tárgyaltak a mi-
niszterek, illetve az uralkodó. Nem említi a magyar politikus, hogy miről volt 
szó közte és Ferenc József között, csupán arról emlékezik meg, hogy március 
16-án délelőtt az uralkodónál volt, délután pedig a minisztertanácson adta 
elő a „dohány-ügyet”, azaz a dohánymonopólium bérbeadásának tervezetét.2 
Hiányolhatjuk a naplóból a magánkihallgatáson elhangzottakat, és ha utána-
nézünk, megtudhatjuk, hogy a március 16-i minisztertanácsról sem készült 
jegyzőkönyv, vagy legalábbis nem maradt fenn az utókor számára.3

Következésképpen az események legalább részleges rekonstruálásához 
feltétlenül szükséges lenne részleteiben megismerni az egykorú résztve-

1  Közli Kónyi, 1903. 376–377.
2  Kónyi, 1903. 377.
3  A Magyar Országos Levéltár Minisztertanácsi jegyzőkönyvek fondjában március 13-ról és 

március 17-ről találunk jegyzőkönyvet. 
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vők beszámolóját, ám Lónyay számos esetben meglehetősen szűkszavú ma-
rad. Mindez persze azt a kérdést is felveti, hogy vajon Lónyay naplójának 
közölt szövege teljesnek tekinthető-e, vajon Kónyi Manó hagyott-e ki rész-
leteket belőle; az Akadémia Kézirattárában őrzött naplóba ugyanis Kónyi 
nem helyezte vissza azokat az oldalakat, amelyeket nyomtatásban közölt.4 
Lónyay feljegyzései tehát további kérdéseket vetnek fel, és nincs ez másként 
a március 17-i minisztertanács esetében sem. Erről ugyanis a következőket 
olvashatjuk: „Márczius 17. Minisztertanács volt, még pedig az első ő felsége el-
nöklete alatt. Az első tárgy ismét a dohány-ügy volt. Úgy vettem észre, hogy 
ő felségére benyomást tett előadásom, melyet osztatlanul pártoltak társaim. 
Tárgyaltatott a bécsi miniszterekkel való correlatio.”5 A tömör beszámolót ki 
kell egészítenünk a  fennmaradt jegyzőkönyv alapján,6 hiszen Lónyay nem 
szól a Trefort Ágoston által felvetett alföldi vasút engedélyeztetéséről folyó ta-
nácskozásról vagy Kiss János „megkereséséről” a Kiss-féle hagyatékból való 
részesedése ügyében. Arról pedig egyáltalán nem olvashatunk nála, milyen 
megbeszélést tartottak azon tárgyak meghatározásáról, amelyeket végleges 
elhatározás céljából az uralkodó kívánt fenntartani magának. Nem lett vol-
na lényeges ez utóbbi napirendi pont? Vagy éppen túlságosan lényeges volt 
ahhoz, hogy Lónyay az utókor számára megörökítse? Az a minisztertanácsi 
határozat, amely az uralkodói döntés alá tartozó ügyeket sorolta fel, bizalmas 
jellegű volt, évtizedekig titokban tartották, Lónyay talán emiatt nem említi. 
Ráadásul ezek a tárgyalások tulajdonképpen formálisak voltak, hiszen olyan 
tárgyakban kellett végső megegyezést elérni, amelyek jelentős részéről már 
megszületett a háttéralku Bécsben, a korábbi bizalmas megbeszélések folya-
mán. Az első magyarországi koronatanácson pedig végképp nem kerülhetett 
sor vitára, csak a meglévő pontok elfogadására az uralkodó jelenlétében.7

E rövid és vázlatos forráskritikai felvezetés meglátásunk szerint jól példáz-
za a kiegyezéssel létrejövő államrendszer vizsgálatának egy lehetséges aspek-
tusát. 1867-ben ugyanis nem pusztán a magyar és az osztrák birodalomfél 
dualizmusa valósul meg, hanem államjogi dualizmus is: egy alapjaiban parla-
mentáris rendszerben abszolutista jellegű hatalomgyakorlási mód is tovább-
él, alkotmányosság és abszolutizmus együttes érvényesüléséről van tehát szó. 

4  Sarlós, 1987. 191.
5  Kónyi, 1903. 377.
6  MOL K 27 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1867. március 17. Lásd a közölt szöveget a Füg-

gelékben. Lásd még: http://www.digitarchiv.hu/faces/kereso.jsp?RADT_ID=57679.
7  Sarlós, 1987. 203.
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Az az államjogi struktúra, mely később az Osztrák–Magyar Monarchia ne-
vet kapja, 1867-ben alkotmányos monarchiaként jön létre. Ez lehetővé teszi 
annak vizsgálatát, hogy mely abszolutista maradványok működtek tovább 
a hatalomgyakorlásban, milyen hatalmi helyzete volt az uralkodónak a kettős 
monarchiában, miként alakult a viszonya a parlamentáris szervekkel, az al-
kotmányosságból eredő intézményekkel. Dolgozatunkban ezeknek a  kér-
déseknek a megválaszolására teszünk kísérletet, elsősorban az uralkodói 
végelhatározás alá tartozó ügyek vizsgálata révén. 

Sem a terjedelmi keretek, sem a rendelkezésre álló forrásanyag rendkívü-
li mennyisége nem teszik lehetővé, hogy e dolgozatban az uralkodó hatalmi 
helyzetének minden oldalát kellőképpen megvilágítsuk. Az abszolutista jel-
legű döntéshozatal legszembetűnőbben a hadseregben és a külpolitikában 
érvényesül. Ezen területek átfogó feldolgozása ugyanakkor egyértelműen 
szétfeszítené dolgozatunk kereteit, mindamellett ezekről a témákról kitű-
nő feldolgozásokat, monográfiákat és tanulmányokat olvashatunk. Éppen 
ezekkel összevetve tűnik kevéssé kutatottnak, mely más ügyekben kellett 
az uralkodó döntését kikérni, miként működött ez a gyakorlatban, milyen 
jelentőségük volt ezeknek az ügyeknek a Monarchia hatalmi struktúrájá-
ban, és feltáratlanságuk vajon esetleges jelentéktelenségükkel hozható-e ös-
szefüggésbe. Ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket megkíséreljük megválaszolni, 
mindenképpen vizsgálnunk kell a legfelsőbb döntés alá tartozó ügyek vég-
rehajtásának a menetét.8 Ezen a ponton azonban újabb szűkítéssel kell él-
nünk, nincs ugyanis lehetőségünk arra, hogy ezt a vizsgálatot a Monarchia 
egészére és fennállásának teljes időszakára, tehát térben és időben is kel-
lőképpen kiterjesszük. Következésképpen kutatásunk során a magyar for-
rásanyagot vizsgáltuk és elsősorban az 1867 utáni éveket. Legfőképpen 
az érdekelt ugyanis, hogyan épül ki valójában a kiegyezéssel papíron, a jogi 
paragrafusok területén kialakított rendszer, miként kezdi meg működé-
sét, milyen kezdeti problémák merülnek fel az alkotmányosság és a királyi 
hatalom összeegyeztetésénél. E felvetéseknek alapot ad Somogyi Éva tézi-
se is, amelyet Beust birodalmi kancellári szerepének tárgyalása során fejt 
ki, miszerint a kiegyezéses rendszer konszolidációja mind kül-, mind bel-
politikai értelemben 1871-ben, a francia–porosz háború lezárulásával és 
a Hohenwart-féle kísérlet bukásával fejeződött be, így 1867 és 1871 között 

8  Vö. „…a történész számára a jogi előírások amúgy is legfeljebb a kutatás kiindulópontjá-
ul szolgálhatnak. Egy hatóság vagy intézmény története csak működésében vizsgálható” Somo-
gyi, 1996. 7.
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fokozott képlékenység jellemezte az államrendszert, amely ez idő alatt for-
málódott ki a gyakorlatban.9

Jelen tanulmányban tehát sem a kül-, sem a katonapolitikát nem tárgyal-
juk, továbbá a rendszer bő hat évtizedéből csupán az első évek alaposabb be-
mutatására szorítkozunk, a későbbi változásokat csak néhány esetben vázolva 
fel. Lényeges azonban, hogy az uralkodó 1867 utáni hatalmi állásának bemu-
tatása közvetve az Osztrák–Magyar Monarchia alkotmányos monarchiaként 
történő vizsgálatával is összekapcsolódik. Vagyis nem pusztán az uralkodó 
jogait, valamint azok érvényesülését kívánjuk vizsgálni, hanem azt is, hogy 
ezek miként illeszkedtek be az 1867-ben kialakított államjogi keretekbe. 
Ehhez kiindulópontként A Monarchia alkotmányosságának megítélése a tör-
téneti diskurzusban, az alkotmányos monarchia fogalmi tisztázása című feje-
zetben vázolt historiográfiai áttekintés szolgál, amelynek kettős célkitűzése 
van: egyrészt arra kíván rámutatni, hogy milyen divergencia tapasztalható 
a  Monarchia alkotmányosságának megítélésében már a korabeli történeti, 
jogi irodalomban is, másrészt röviden bemutatja a problémakör hagyományos 
megítélését a magyar történeti irodalomban. Ugyanakkor feltétlenül szüksé-
gesnek tűnik az alkotmányos monarchia mint államjogi struktúra fogalmi 
vizsgálata is, tehát annak a bemutatása, miként jelent meg a jog- és politikael-
méleti irodalomban, hogyan vélekedtek róla a kortársak, és milyen változatai 
alakultak ki. Ily módon a kérdés historiográfiai alakulásának bemutatása ös-
szekapcsolódik saját interpretációnk elméleti előfeltevéseinek tisztázásával.

Az uralkodó végelhatározási jogköre a magyar államrendszerben című fe-
jezet az 1867-es minisztertanácsi határozatot vizsgálja: hogyan jöttek létre 
ezek a határozatok, milyen tárgyalások előzték meg, és  miként értelmez-
hetők az egyes paragrafusok. Emellett kitérünk arra is, milyen előképe, 
előzménye volt az uralkodói végelhatározás alá tartozó jogok ezen kataló-
gusának. 

Az uralkodó hatalmi helyzetének körülírásában kiemelten fontos az egyes 
politikai intézmények és a király viszonyának a vizsgálata. Kiindulópontunk 
ebben a kérdésben az 1867 utáni király személye körüli minisztérium ügyvite-
lének, hatalmi funkciójának bemutatása, hiszen – mint látni fogjuk – az ural-
kodó mellett reszortot fenntartó miniszter tevékenysége, ha korlátozottan is, 
de rálátást enged az uralkodói jogok gyakorlásának a menetére. A dolgozat 
következő fejezete (Az uralkodó végelhatározási jogköre a politikai gyakorlat-

9  Somogyi, 1996. 52.
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ban I. – A király személye körüli minisztérium) a minisztérium kialakításával, 
megszervezésével, illetőleg működésének megindulásával foglalkozik részle-
tesen, kitér azonban hatáskörének későbbi alakulására is. Az uralkodó végel-
határozási jogköre a gyakorlatban II. – A magyar minisztertanács című fejezet 
a minisztertanács és az uralkodó hatalmi viszonyát vázolja fel az uralkodói 
döntésre fenntartott ügyek szempontjából, közvetlenül a kiegyezést követő 
időszakban; ezt követően arra kíván rámutatni, miként kereste a kormány 
az alkotmányos berendezkedésben rejlő lehetőségeket, és hogyan viszonyult 
ehhez az uralkodó.

A fenti kérdéskörök részletesebb vizsgálatának, egyben a dolgozat meg-
írásának közvetett célja, hogy a Monarchia összetett hatalmi struktúráját 
újabb oldaláról világítsuk meg. Hosszabb távon azonban a dolgozat célkitű-
zései közé tartozik, hogy hozzájáruljunk annak a problémának az árnyalá-
sához, vajon a dualista monarchia közjogi, államjogi struktúrája mennyire 
volt stabil, mennyiben volt rugalmas, valamint hogy az uralkodó számára 
fenntartott hatalmi pozíció miként tette lehetővé a különböző érdekek össze-
egyeztetését, a felesleges konfliktusok elkerülését. Hiszen − mint látni fogjuk 
− a magyar politikai vezetés sikeresen alakította ki a monarchiális hatalom-
gyakorlással való együttműködést, ennek következtében a királyi jogkör ér-
vényesülése közvetett módon az alkotmányos struktúra kiegyensúlyozottabb 
működését segítette elő.

A Monarchia alkotmányosságának megítélése a történeti diskurzus-
ban, az alkotmányos monarchia fogalmi tisztázása

A dualista rendszer alkotmányos monarchia felőli értelmezése szükséges-
sé teszi annak a vizsgálatát, miként jelent meg az alkotmányosság fogalma 
a Monarchia kapcsán a magyar történeti diskurzusban. Mindez nem csupán 
azért lényeges, mert a problémakör historiográfiai áttekintése során újabb 
szempontok merülhetnek fel, így pontosabban körülhatárolhatjuk dolgo-
zatunk problémafelvetését. Az a megállapítás, hogy az Osztrák−Magyar 
Monarchia államrendszerének alkotmányosságáról már a kortársak is na-
gyon eltérő véleményeket fejtettek ki, nem meglepő. Ha azonban részletesen 
vizsgáljuk meg e véleményeket, mindenképpen érdekes következtetések-
re juthatunk. Ebben a fejezetben elsősorban a két véglet bemutatására tö-
rekszünk, két reprezentatívnak vélt szerző művein keresztül. Először azzal 
az érvrendszerrel foglalkozunk, amely a kiegyezéssel létrejövő állam jogi 
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struktúráját vizsgálja, és azt egyértelműen összehangolhatónak, illetve kon-
tinuusnak tartja a magyar alkotmánnyal. Marczali Henrik 1911-es alkot-
mányjogi monográfiája10 révén mutatjuk be ezt az álláspontot. Az ezzel 
ellentétes felfogást, amely a Monarchia államában semmilyen valódi alkot-
mányos tendenciát nem lát érvényesülni, tehát „álalkotmányos” rendszer-
nek tartja, Jászi Oszkárnak a Monarchia felbomlásáról szóló kötetében11 
látjuk a legtisztábban megjelenni. A következőkben tehát e két szöveg állás-
foglalását vizsgáljuk meg, ennek főbb eredményeit szem előtt tartva térünk 
majd ki a problémakör további alakulására.

Marczali Henrik, a neves történész 1911-ben Thübingában jelenteti meg 
a magyar alkotmányt részletesen bemutató jogtörténeti munkáját. Külön érde-
kessége a műnek, hogy a Das oeffentliche Recht des Gegenwart címet viselő so-
rozatban jelenik meg (annak tizenötödik köteteként), amelynek kiadói között 
az a Georg Jellinek is szerepel, aki heidelbergi professzorként még a 20. szá-
zad elején is az alkotmányos monarchia tradicionális-liberális felfogását kép-
viseli, és annak lényegét az uralkodó és a törvényhozás kompromisszumában 
látja.12 Marczali bevezetőjében Berzeviczy Gergely szavait idézi a magyar al-
kotmány meghatározatlanságáról, majd kijelenti, hogy ez a 18. századi helyzet 
az 1847/48-as törvényhozás, valamint az 1867 óta ható alkotmányos élet kö-
vetkeztében a 20. század első évtizedében már nem állja meg a helyét: a Corpus 
Juris káosza helyébe a rend lépett („ist doch Ordnung in das »Chaos des Corpus 
Juris« gekommen”13). Mindez tehát azt mutatja, hogy Marczali az 1867-es ki-
egyezési törvényeket az ország alkotmányának teljes visszaállításaként értel-
mezi, a dualista Magyarország alkotmányos ország álláspontja szerint. Ezzel 
tulajdonképpen egy nagyon régi jogtörténeti hagyományt követ, amely nem 
tekinti az alkotmányosság kritériumának az alaptörvények egységes írásba 
foglalását, az ún. chartális alaptörvény létét; az ország alaptörvényeit a törté-
netileg kialakult és jelentőséget nyert törvények együttesében, illetőleg a ma-
gyar jogban olyannyira erős szokásjogi hagyomány érvényesítésében látja. 
Azaz legfőbb érv a hagyomány folytatólagossága, és mivel a kiegyezési törvé-
nyek elismerik a korábban érvényben volt legfontosabb törvényeket (többek 
között a Pragmatica Sanctiót és az 1848. áprilisi törvényeket, ez utóbbi eseté-
ben némi változtatással), az ország rendelkezik alkotmányossággal a korabeli 

10  Marczali, 1911.
11  Jászi, 1982.
12  Boldt, 1978. 211.
13  Marczali, 1911. III.
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jogtörténeti felfogás szerint. Ez az alkotmány azonban, éppen hagyományból 
eredő jellege, illetve rögzítetlensége folytán jóval rugalmasabb, azaz könnyeb-
ben módosítható és egészíthető ki mind visszamenőleg, mind a jelenben to-
vábbi törvényekkel, rendeletekkel.14

Marczali összegzésében úgy jelenik meg ez a történeti alaptörvény, mint 
amely egyértelműen összefoglalható, ha ismerjük a vonatkozó törvényhelye-
ket, így Marczalinál fel sem merül annak a gondolata, hogy Magyarország 
jogi struktúrája, államjogi viszonyai ne lennének kellőképpen szabályozva 
és lefektetve.15 Ebből a szempontból érdemes megvizsgálnunk, miként illesz-
ti be az uralkodót az alkotmányos rendszerbe. Külön foglalkozik példának 
okáért a koronázási esküvel, az 1867-es eskü fordítását is közli. Ez az eskü-
szöveg ígéretet tesz a jogok, az előjogok, a szabadság és a privilégiumok meg-
tartására, az alkotmány, a törvényi függetlenség és Magyarország territoriális 
integritásának biztosítására, valamint II. András aranybullájának teljes egé-
szében való érvényesítésére.16 Ezzel kapcsolatban a jogtudós megjegyzi, hogy 
a szöveg kompromisszum a középkori előjogok és szokások, illetve az állam 
modern felfogása között, így − bár a koronázási eskü szövege az évszáza-
dok során többször változott − 1867-ben is alkalmas arra, hogy belőle alkot-
mányos viszonyokat származtassunk. Ha az eskü pozitív és lényegi elemeit 
tekintjük, érvel Marczali, a legfontosabb eredmény, hogy az uralkodó kötele-
zettséget vállal arra, semmi rosszat nem tesz az országnak, ugyanakkor cseré-
be széles hatalmi jogkörrel rendelkezhet, és ez a megegyezés lényege. „Ez nem 
parlamenti masinéria, melyet vizsgálunk; nem pusztán a törvények örökös vég-
rehajtója, hanem egy fejedelem az, aki teljes individualitását [jogi személyisé-
gét, illetőleg politikai szuverenitását] helyezi a mérleg egyik serpenyőjébe, hogy 
a birodalom békéjét és felvirágzását biztosítsa. A törvénykezdeményezés joga 
teljes mértékben ehhez járul.”17 

Marczali Henrik tehát a magyar történeti joghagyomány és a birodalom 
érdekeit szolgáló uralkodó kompromisszumának tekinti az 1867-es koro-

14  Kozári, 2005. 37.
15  Meg kell jegyeznünk, hogy Marczali Henrik szerint nemcsak az alkotmányosság, hanem 

a  népképviselet (die Teilnahme des Volkes an der Staatsgewalt) is a kezdetektől kimutatható 
a magyar történelemben. Lásd Marczali, 1911. 78.

16  Marczali, 1911. 62.
17  „Es ist nicht eine parlamentarische Maschinerie, die wir hier vor uns haben; nicht bloß der 

erbliche Vollzieher des Gesetzes, sondern ein Fürst, der seine ganze Individualität in die Wagschale 
legt um den Frieden und das Aufblühen des Reiches zu sichern. Das Recht der Initiative kommt 
ihm im vollsten Maße zu.” Marczali, 1911. 62.



90 Simon Gábor

názási esküt, vagyis közvetetten a kiegyezést is. Benne olyan megegyezést 
lát a magyar jogi hagyomány és a birodalmi érdekeket képviselő uralkodói 
hatalomgyakorlás között, amely kellőképpen stabil, így kielégíti a modern 
alkotmányos igényeket. Ennek megfelelően az uralkodói jogoknál elkülö-
níti a király alkotmányos, alkotmányból eredő jogait (die verfassungsmä-
ßigen Rechte des Königs) és a királyi felségjogokat (die Majestätsrechte des 
Königs).18 Értelmezésében az örökös király a koronázás révén gyakorolhat-
ja államfőként teljes hatalmát, ehhez a törvények végrehajtása és az igazga-
tás, valamint a törvényhozásban való részvétel tartozik. Ez utóbbi kapcsán 
említi, hogy a király kezdeményezhet törvényeket, sőt a kormány csak 
az előzetesen jóváhagyott törvényjavaslatokat terjesztheti a parlament elé. 
Figyeljünk fel arra, hogy Marczali az uralkodó alkotmányos jogai, azaz 
a magyar alkotmány pontjai közé sorolja be az előszentesítési jogot, amelyet 
azonban csak az említett 1867-es bizalmas minisztertanácsi határozat fo-
galmazott meg. A magyar jogtörténész tehát különböző eredetű és érvényű 
jogforrásokat mos egybe, és az így kapott egyesített joggyűjteményt magyar 
alkotmányjogként mutatja be. Ráadásul művében az a szándék tükröződik, 
hogy minden királyi jogosítványt lehetőleg hiánytalanul egybegyűjtsön, és 
azt mint történetileg kialakult, hagyományozódott, éppen ezért meg nem 
kérdőjelezhető kodifikációt mutassa be. Ebben nem csupán Marczali lojali-
tása tűnik fel, hanem az is, hogy a chartális alkotmány hiánya lehetővé teszi 
számára ezt az interpretációt.

Hasonló megfigyelést tehetünk a továbbiakban számos esetben. Példának 
okáért egyedül az uralkodó joga az országgyűlés összehívása, elnapolása és 
feloszlatása, ugyanakkor ezt a jogot korlátozza az 1867. X. tv., amely kimondja, 
hogy az előző évi zárszámadást és a következő év költségvetését el kell fogadnia 
az országgyűlésnek, így ha ennek foganatosítása előtt oszlatta fel az uralkodó 
a testületet, még abban az évben újra össze kell hívnia.19 Ennél a megállapí-
tásnál feltűnhet, hogy az uralkodónak az országgyűlés működése során gya-
korolt jogai ismertetésekor Marczali semmilyen forráshelyre nem hivatkozik, 

18  Marczali, 1911. 69–71.
19  Hasonló kitétellel él már az 1848. IV. tv. is, amely az 5. §-ában kimondja, hogy amennyiben 

az uralkodó az országgyűlést a hároméves időtartamánál korábban oszlatja fel, az új országgyű-
lést három hónapon belül össze kell hívnia. A 6. § arról rendelkezik, hogy az évi ülést nem lehet 
berekeszteni, mielőtt a zárszámadás és a következő évi költségvetés előterjesztése meg nem tör-
tént. Ezen a ponton tehát az áprilisi törvények kategorikusabban korlátozzák az uralkodói fel-
ségjog érvényesülését. Lásd Márkus, 1896. 222.
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csupán az azt korlátozó törvényhelyet említi meg pontosan. Ennek hátterében 
olyan szemléletet vélhetünk felfedezni, amely szerint az uralkodó joga a tör-
vényhozás irányítására magától értetődik, csak azt kell alátámasztani, ami azt 
korlátozza. Vagyis a király alkotmányos jogai valójában nem az alkotmány-
ból és nem is az alkotmány részének tekintett sarkalatos törvényekből követ-
keznek: azok a monarchiális hatalomgyakorlás hagyományának eredményei, 
következésképpen maguktól értetődőek, és csak annyiban alkotmányosak, 
amennyiben az alkotmány – nem is szükségszerűen expressis verbis – elis-
meri, érvényben tartja, nem utasítja el, legfeljebb korlátozza. Az alkotmányo-
zás tehát nem más, mint a jogi hagyományok átmentése a modern korba. Itt 
ismét utalhatunk a szokásjog kiemelkedő érvényesülésére a magyar jogfel-
fogásban. Megfigyelésünket támasztja alá az is, hogy Marczali azon uralko-
dói előjogokat sorolja az ún. királyi felségjogok közé, amelyek gyakorlása nem 
kötődik a parlamentáris formához. Az áprilisi törvények ugyanis kimondják, 
hogy az uralkodó a végrehajtó hatalmat a magyar minisztérium által, a mi-
niszterek ellenjegyzésével gyakorolhatja, ez alól csak a hadsereg vezetésének 
jogát, a  legfőbb hadúri jogot vonják ki 1867-ben.20 Megállapíthatjuk tehát, 
hogy ebben a  jogfelfogásban az alkotmányos monarchia lényege nem más, 
mint a népképviseleti törvényhozás áttételes vagy közvetlen részesülése a ko-
rábban egyedül az uralkodónak fenntartott jogok gyakorlásából, ám mindez 
tulajdonképpen úgy történik, hogy a király − miközben továbbra is gyakorol-
ja monarchiális hatalmát − bizonyos pontokon bevonja abba a törvényhozást, 
amely ennek következtében korlátozza az uralkodói teljhatalmat.

Az uralkodó alkotmányos jogai közé tehát számos olyan jog tartozik, ame-
lyek érvényesülése a törvényhozásra is kiterjed. Ily módon alkotmányos kirá-
lyi jog a felsőház 50 tagjának kinevezése, az örökös felsőházi tagok számának 
emelése, valamint közvetve, a legfelsőbb egyházi és világi méltóságok kine-
vezésének gyakorlásával a felsőház összetételének alakítása. Alkotmányos 
végrehajtó jogkörébe tartozik minden magasabb állami hivatalba való kine-
vezés és minden kitüntetés (Auszeichnung) végrehajtása. Ő nevezi ki a mi-
nisztereket, a horvát bánt, a főispánokat, a római katolikus és görög katolikus 
hercegérseket és püspököket (ez ismét megfogalmazódott már 1848-ban is), 
a kanonokokat, az állami hivatalnokokat a VI. fizetési osztálytól felfelé, az 
egyetemi professzorokat és az állami középiskolák igazgatóit. Itt ismét felfi-
gyelhetünk arra, hogy Marczali átveszi az 1867-es, a király végelhatározása 

20  Marczali, 1911. 71–72.
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alá tartozó ügyeket meghatározó minisztertanácsi határozat számos pont-
ját. Igaz ugyan, hogy mindez 1911-re már nyilvánossá vált, hiszen 1897-ben, 
az 1867-es pontokat revideáló minisztertanácsi határozatot a sajtó leközölte.21 
Ugyanakkor ez esetben is fennáll, hogy a jogtörténész a minisztertanácsi ha-
tározat pontjait alkotmányos érvénnyel ruházza fel. 

Mivel Marczali megfogalmazásában az igazságszolgáltatást az uralkodó 
nevében gyakorolják (ezt törvényileg majd csak az 1869. IV. tv. mondja ki), 
a király alkotmányos joga a királyi bírák és az államügyészek, valamint a ki-
rályi jegyzők kinevezése. Alkotmányos jogai közé tartozik a kegyelmezés (ezt 
szintén az 1867-es minisztertanácsi határozat fogalmazza meg), ugyanakkor 
a felelős minisztereknek és a számvevőszék elnökének csak általános amnesz-
tia esetén adhat kegyelmet. Figyelemre méltó módon Marczali az uralkodó 
alkotmányos jogai közé sorolja, hogy a pénzt az ő nevében verik, és az ő arc-
képe látható az arany- és ezüstérméken. Meglátásunk szerint mindez ismét 
a jogtörténész konzervatív államelméleti felfogásából következik, amely az al-
kotmányos monarchia kiemelt hatalmi centrumaként kezeli az uralkodót.

Érdemes kitérnünk a Marczali szerint „különösen nagyra értékelt” (beson-
ders hochgeachtet) magyar „történeti” (historisches) felségjogra, a főkegyúri 
jogra, amelyet a király a katolikus egyház felett gyakorol, és amelynek lényege 
a prelátusok, illetve a római katolikus hierarchia kinevezése.22 Marczali meg-
fogalmazásában a világi javakba beiktatott egyházi méltóságviselőknek hűség-
esküt kellett tenniük a királynak; ezt a jogtörténész Werbőczytől eredezteti. 
Idézzük fel újra, hogy a főkegyúri jog gyakorlására, a kinevezésekre és az egy-
házi javak feletti felügyeletre az 1867-es minisztertanácsi határozat hatalmaz-
ta fel Ferenc Józsefet. A főkegyúri jog párja az ún. „legfelsőbb felügyeleti jog” 
(Oberaufsichtsrecht), amelyet minden egyház, alapítvány és iskola felett gya-
korol. Az egyházi javak és minden alapítvány felett felügyelettel rendelkezik. 
A protestáns egyházak feletti felügyeleti jogot Marczali az 1790. XXVI. tv.-ből 
eredezteti, és kimondja, hogy az uralkodó minden zsinatra meghatalmazottat 
küldhet, a zsinati határozatok szintén csak az ő jóváhagyásával lesznek érvé-
nyesek. A felügyeleti jogkör kiterjed a görögkeleti nem egyesült felekezetekre 
is, és 1868. évi kongresszusuk határozatai alapján a zsidók is elfogadták.23

21  Iványi, 1960. 28.
22  Péter László hívja fel a figyelmet arra, hogy ez a királyi jog a kánonjoggal ellentétbe ütkö-

zött, és a Szentszék azt a nézetet képviselte, hogy az uralkodó csak javasol, de nem ő bíz meg 
az egyházi méltóság viselésére. Lásd Péter, 2000. 416 (721. jegyzet).

23  Marczali, 1911. 70–71.



93Abszolutizmus és közjogi stabilitás az Osztrák−Magyar Monarchiában

Összefoglalva az eddigieket megállapíthatjuk, hogy a Marczali által képvi-
selt jogtörténeti felfogás egyrészt a történeti hagyományok legitimáló erejére 
támaszkodva, másrészt az ún. történeti alkotmány képlékenységét, rugalmas 
kereteit kihasználva meglehetősen széles alkotmányos jogkört határozott 
meg az uralkodó hatalmi helyzetének bemutatásánál. Magától értetődőnek 
tekintette, hogy az uralkodó nemcsak uralkodik, de kormányoz is,24 és ebben 
a kormányzásban nem látott az alkotmányosságtól eltérő gyakorlatot. Annyit 
feltétlenül kijelenthetünk, hogy a Ferenc József-kép kialakításában, amelynek 
legfőbb jellemzője az uralkodót érő kritika feltűnő hiánya, valamint a csá-
szár-király és a Monarchia azonosítása,25 ez a jogtörténeti koncepció is jelen-
tős szereppel bír, hiszen olyan szélesre nyitja a király alkotmányos jogainak 
palettáját, hogy azt áthágni már valóban komoly jogsértés lett volna.

Az imént felvázolt jogtörténet értelmezésének főbb tézisei tetten érhe-
tők Marczali tanítványának,26 Szekfű Gyulának a kiegyezéskoncepciójában 
is. A Három nemzedékben Szekfű ugyanis amellett érvel, hogy az 1867-es 
kompromisszum valójában az 1848-as alkotmányozási kísérlet szerves foly-
tatása, így az uralkodó alkotmányos helyzetében is kontinuitás van. „A két 
törvényhozás, 67 és 48 közt közjogi szempontból nincs eltérés, csak fokozatbe-
li különbség. 48 megállott feleúton. Elismerte alaptörvényünket, a Pragmatica 
Sanctiót, elismerte a kapcsolatot Ausztria és Magyarország közt s nem tagad-
ta a tényleg és jogilag fennálló közös viszonyokat, de már ezek rendezésé-
re és arra, hogy reájuk a magyar államnak reális befolyást biztosítson, nem 
maradt ideje. […] Békés úton 48-at nem tudtuk végrehajtani, végrehajtha-
tóvá csak akkor lett, miután az 1867: 12. törvénycikkben kiegészítést nyert. 
67 nem egyéb tehát, mint gyakorlatilag lehetővé tett, megvalósított 48.”27 Bár 
észrevehetően Szekfű is a Monarchia közjogi és nem államjogi dualizmusát 
helyezi a középpontba, ugyanakkor felfogása, amely szerint a magyar alkot-
mányosság történetében a kiegyezés új korszakot nyit azáltal, hogy kitel-
jesíti az alkotmányozást, a Marczali-féle hagyomány továbbgondolásaként 
értelmezhető.

24  Egyes szerzők (például Deák Albert) azt is megpróbálták bebizonyítani, hogy ebben 
az  Osztrák–Magyar Monarchia nem különbözik más alkotmányos monarchiáktól, például 
Angliától. Lásd Péter, 2000. 414 (707. jegyzet).

25  Romsics, 2004. 33–35.
26  Gunst, 2000. 338.
27  Szekfű Gyula: Három nemzedék. Egy hanyatló kor története. [1920] Idézi Cieger, 2004. 
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A következőkben egy, az eddigiekkel ellentétes nézet felvázolását kíséreljük 
meg, Jászi Oszkár nagyszabású politikai tanulmánya, az eredetileg 1929-ben 
megjelent A Habsburg Monarchia felbomlása28 segítségével. Mindenképpen 
meg kell azonban jegyeznünk, hogy Jászi művét nem a Maczali képviselte fel-
fogás ellenpólusaként kívánjuk értelmezni, pusztán arra szeretnénk rámu-
tatni, milyen divergáló megítélése volt a Monarchiának az alkotmányosság 
szempontjából. Már csak azért sem tekinthetjük Jászi szövegét egyértelmű el-
lenpontnak, mert az nem a dualista állam alkotmányjogi szerkezetét kíván-
ja bemutatni, tehát nem államjogi érdeklődésű. Ezzel szemben a Monarchia 
felbomlásának motívumaira keresi a választ, vagyis tulajdonképpen egy ha-
nyatlástörténeti sémát érvényesít, következésképpen elsősorban a negatívan 
ható tényezőket vizsgálja, illetőleg a politikai gyakorlat káros, a felbomlást 
elősegítő következményeit elemzi. Emellett társadalomtudományos szemlélet 
is jellemzi, így nem a kodifikált jogszokások felől közelíti meg a tárgyalt prob-
lémát, hanem a mindennapi élet és a társadalom reakciói felől. Tartsuk szem 
előtt továbbá, hogy Jászi elemzése már a Monarchia felbomlása után keletke-
zett, tehát − bár a szerző a dualizmus politikai életében is aktív részt vállalt 
− tudományos munkásságával már a Monarchia emlékezetének kialakítását 
befolyásolja elsősorban. Ennek ellenére megállapításai feltétlenül beletartoz-
nak az alkotmányosság „tapasztalati terébe”.

Jászi fő tétele, hogy a dualista rendszer „az álalkotmányosság korszaka” 
volt.29 Ennek alátámasztására számos érvet felhoz, többek között a korrupt, 
antidemokratikus választási rendszert és gyakorlatot mind Ausztriában, 
mind Magyarországon, továbbá azt a tendenciát, hogy minden nemzet sa-
ját maga számára kívánt nemzeti előnyöket kivívni, és ennek elérése céljából 
maguk is eltekintettek saját alkotmányosságuk biztosításától, fejlesztésétől. 
Ugyanakkor megállapításai a mi szempontunkból azért lehetnek igazán ér-
dekesek, mert csaknem mindegyiket visszavezeti az uralkodó és közvetlen 
környezete hatalmi helyzetére, ezáltal tétele úgy egészíthető ki, hogy a dualiz-
mus az álalkotmányosság, illetve a burkolt abszolutizmus korszaka volt. 

Már a kiegyezés is egy háttérben meghúzódó abszolutista-dinasztikus po-
litikai célt szolgált Jászi szerint, a porosz birodalom elleni visszavágás előké-
szítését. A dinasztia célja a megegyezéssel tehát nem egy kiegyensúlyozottabb 
államstruktúra kialakítása volt, hanem saját külpolitikai elképzeléseinek meg-

28  Jászi, 1982.
29  A vonatkozó részlet: Jászi, 1982. 181–193.
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valósítása, amelyhez nélkülözhetetlennek látszott a belső stabilitás, a ma-
gyarokkal való kompromisszum. Ennek következtében a kiegyezés aktusa, 
az alkotmányozás is abszolút jellegű, hiszen míg a magyarokkal megegyezik 
Ferenc József, addig az osztrák birodalomfélben abszolút módon keresztülviszi 
akaratát.30 Ráadásul az 1867. decemberi alkotmányba bekerülő szükségrende-
leti jog (a híres 14. §) a priori lehetetlenné teszi bármilyen valódi alkotmá-
nyosság kibontakozását, hiszen a császár minden kérdésben keresztülvihette 
akaratát. Magyarországon azért beszélhetünk Jászi szerint álalkotmányosság-
ról, mert a „nemzetiségek és a dolgozó tömegek” nem részesültek a politikai jo-
gokból, nem vettek részt a törvényhozásban. Itt válik nyilvánvalóvá, hogy Jászi 
számára az alkotmányosság nem pusztán államjogi kategória, hanem szo-
rosan összefügg a demokráciával, a jogi és politikai egyenjogúsítással. Ezért 
vélekedik úgy, hogy a dualizmus antidemokratikus intézménye az alkotmá-
nyosságot sem valósította meg, és csak nyílt abszolutizmussal lehetett fenntar-
tani (amelynek eszköze többek között a választási rendszer is volt).31 

Másrészt döntő jelentőségű tényezőnek tartja Jászi, hogy a Monarchia 
a  nemzetállamok kiépítésének korában, a nemzetiségek öntudatra ébredésé-
nek idejében anakronisztikus jelenség volt, és csak az uralkodói abszolutizmus 
módszereivel lehetett működtetni.32 Az egyes nemzetiségek saját jogaik kivívá-
sát tartották fontosnak, és mivel engedményeket csak az uralkodótól és környe-
zetétől lehetett kieszközölni, a nemzeti-nemzetiségi politikusok elhanyagolták 
a közös alkotmány kiteljesítését, védelmét. Mindennek a hátterében pedig Jászi 
ott látja Ferenc Józsefet, aki merevségével, döntésképtelenségével, dinasztikus 
abszolutizmusával és korlátoltságával az állam szükségszerű hanyatlásának, 
Ignatz Plener szavaival a „rövid felmondású monarchiának” (Monarchie auf 
Kündigung)33 a jelképévé vált. Az uralkodó dinasztikus patrimonializmusa, ab-
szolutista mentalitása, patriarchális államfelfogása teljes mértékben eltávolo-
dott a kor igényeitől, környezete pedig azért tehető felelőssé, mert mindenben 
kiszolgálta az uralkodó igényeit, tehát torzította az államról a királynak bemu-
tatott képet. A királyban „minél öregebb lett, annál jobban kiütköztek az ab-
szolutizmus örökletes tulajdonságai az alkotmányosság felszínesen elsajátított 

30  Jászi, 1982. 182–183.
31  Jászi, 1982. 187. Érdemes felfigyelnünk arra, hogy a szerző a társadalmi hierarchia kate-

góriáit, sémáját vetíti rá a Monarchia nemzetiségeire is: a hatalomból való részesedésük alapján 
beszél arisztokrata és alsórendű nemzetekről. 185.

32  Jászi, 1982. 188., 190.
33  Jászi, 1982. 185.
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jegyeivel szemben”, tehát egyfajta örökletes dinasztikus abszolutizmust lát Jászi 
az örökletes monarchiában érvényesülni, amelyben a király minisztereit szol-
gáknak tekinti, a sajtót és a társadalom akaratát, véleményét megveti, a néptől és 
a középrétegektől teljesen elidegenedik, és alkotmánytisztelő magatartása való-
jában antidemokratizmusát és abszolutizmusát palástolja csupán. 34 

Látható, hogy bár Jászi számos fontos megállapítást tesz, összességében 
véve mégis túlzottan leegyszerűsítő az általa felvázolt koncepció. Következik 
ez egyrészt a már említett hanyatlástörténeti sémából, amelynek legfőbb kö-
vetkezménye, hogy a szerző a megfigyelt jelenségeket szükségszerűen nega-
tív tendenciaként interpretálja. Rá kell azonban mutatnunk arra, hogy Jászi 
akkor is egyoldalúan kezeli a Monarchia alkotmányosságának problémáját, 
amikor a rendszer minden „álalkotmányos” vonásáért közvetve vagy közve-
tetten az uralkodót teszi felelőssé, legyen szó a korrupt választási rendszerről 
(amely az abszolutizmus eszköze hatalma fenntartásában) vagy az uralkodói 
döntéshozatalról. Ennek tudható be, hogy Jászi több ponton is túl sötét ké-
pet fest a dualizmus politikai gyakorlatáról („erős rendőri szellemről”, túlzot-
tan gyenge sajtónyilvánosságról és az udvar „félelemmel tisztelt” presztízséről 
és akaratáról ír35), illetve az, hogy a szerző az elnyomó központi hatalom és 
a szabadságáért, elnyomása ellen küzdő nép szembenállásának hagyományos 
sémáját érvényesíti, amely ugyancsak megakadályozza abban, hogy differen-
ciáltan tekintsen a dualista rendszerre. 

Jászi koncepciójának − amely a dualista rendszert anakronisztikus, a kor 
kihívásainak megfelelni képtelen, így a magyar társadalmi fejlődés tovább-
vitelére alkalmatlan rendszernek látja − számos későbbi képviselője, tovább-
gondolója akadt. Németh László 1940-ben úgy jellemzi a Monarchiát, mint 
amelyben a magyarság „egy halálraítélttel” varratta egy zsákba magát, hiszen 
a nemzetiségek öntudatra ébredése egyértelműen „halálra ítélte” az államot.36 
Bibó István 1948-ban úgy látja, hogy a kiegyezés során két „védekezésre kény-
szerült, megmerevedett politikai erő egyezik ki egymással”, a magyar politi-
kai elit és a dinasztia konzervatív kompromisszuma pedig olyan államjogi 
struktúrát eredményez, amely nem biztosítja a tényleges alkotmányosság ki-
fejlődését.37 Látható tehát a Jászi által képviselt felfogás kiteljesedése, ugyan-

34  Jászi, 1982. 192–193.
35  Jászi, 1982. 194.
36  Németh László: Miért nem boldogulunk? [1940]. Idézi Cieger, 2004. 314.
37  Bibó István: Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem [1948]. Újraközli Cieger, 

2004. 319–344. Az idézett szöveghelyek: 325, 329.
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akkor éppen Bibó lesz az, akinek érvelése rámutat Jászi koncepciójának 
egyoldalúságára. Bibó szerint ugyanis a kiegyezést megkötő nemzedék szá-
mára egyértelmű volt az alkotmányosság megvalósításának a célja. „Nem volt 
vitás számukra, hogy az alkotmányos monarchia hívei és nem a köztársasá-
géi. Még ha nem is lelkesedtek a Habsburgokért, az alkotmányos monarchia 
felelt meg egész politikai és társadalmi szemléletüknek s temperamentumuk-
nak is; tudjuk, hogy maga Kossuth sem volt feltétlenül republikánus.”38 Bibó 
megjegyzése arra hívja fel véleményünk szerint a figyelmet, hogy nem szabad 
a Monarchia abszolutisztikus jellemzőit kizárólag csak az uralkodó szándé-
kának tulajdonítani, a magyar politikai elit ugyanis legalább annyira antide-
mokratikus felfogású volt – legalábbis Jászi felfogásának értelmében –, mint 
az uralkodó. Tehát a Monarchia demokratikus és föderalisztikus átalakulá-
sának elmaradása sem írható egyoldalúan az uralkodó abszolutisztikus hata-
lomgyakorlásának a számlájára.

Amint az már az eddigiekből is kitűnik, a dualista monarchia alkotmá-
nyosságának kérdése a kortárs gondolkodást is megosztotta. A két végletnek 
tekintett szöveg bemutatásával ugyanakkor talán arra is sikerült rámutat-
nunk, hogy az alapkérdés (milyen mértékben tekinthető alkotmányosnak 
az Osztrák–Magyar Monarchia) eredeti formájában rendkívül nehezen lenne 
megválaszolható. Ezt példázza a problémakör továbbélése a magyar történet-
tudományban. Itt nem csupán arra gondolok, hogy közvetlenül a Monarchia 
széthullását követő évtizedekben is mozgósító erővel bírt az akkor közelmúlt-
nak számító államrendszer vizsgálata (gondoljunk csak Szekfű, Németh vagy 
Bibó írásaira), hanem arra is, hogy árnyalt megközelítését később szintén fon-
tosnak tartották. Az 1970-es évektől mindinkább szemléletbeli váltás tapasz-
talható. Bár a hetvenes évek történetírása megmarad a kétosztatú rendszer 
koncepciójánál (királyi abszolutizmus kontra parlamentáris törvényhozás), 
megfigyelhető az az igény, hogy a Monarchia államrendszerét a  maga ös-
szetettségében kell vizsgálni és megérteni, és nem valamiféle alkotmányos 
normát kell rajta számon kérni. Vagyis a rendszer alkotmányos és abszolu-
tista vonásai egyaránt annyiban nyerik el jelentőségüket, amennyiben hoz-
zájárulnak a  rendszer fennmaradásához, akadálymentes működéséhez. E 
szemléletben válik lehetségessé, hogy az egymást korlátozó tényezők egy-
más nélkülözhetetlen feltételeivé válnak Sarlós Béla kiemelkedő jelentőségű 
monográfiájában: „Az a tétel tehát, hogy a magyar parlamentarizmus csakis 

38  Cieger, 2004. 328. Vö. Sarlós, 1987. 184.
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a kiegyezés keretei között létezhetett, fordítva is áll: a dualizmus sem volt fenn-
tartható a parlamentarizmus nélkül.”39 A delegációk például sajátos dualista 
intézmények voltak, amelyek nem nélkülözhették a magyar országgyűlés sza-
bályos működését (hiszen az országos parlamentek delegálták őket), ugyan-
akkor lehetővé is tették, hiszen ha nem fogadják el a birodalmi költségvetést, 
nem működhet sem a központi, sem az országos kormányzat, ez pedig ellehe-
tetleníti a törvényhozásokat is, lévén addig azok sem tudnak országos költség-
vetést elfogadni, amíg a birodalmi büdzséről meg nem egyeznek a delegációk 
(miután ugyanis megvitatták és elfogadták, többet már nem változtatnak raj-
ta, így beépíthetővé válik az országos költségvetésekbe). A Sarlós által kifejtett 
tétel témánk szempontjából fontos részleteit a következő fejezetben tárgyal-
juk, ugyanakkor rá kell mutatnunk arra, hogy lényegében nem állít mást, 
minthogy a Monarchia tulajdonképpen egymást kölcsönösen feltételező ha-
talmi tényezők összetett rendszere, amelyben éppen az egyes tényezők együt-
tes működése érdekes.

Ez a szemlélet a nyolcvanas években is érvényben maradt, a magyar tör-
ténetírás reprezentatív sorozata ugyancsak amellett érvel, hogy a birodalom 
kormányzásának gyakorlati szüksége „elkerülhetetlenül létrehozta a közös 
ügyek intézésének fórumaiból a birodalom harmadik, nem hivatalos, de va-
lóságos központját”.40 Igaz ugyan, hogy Katus László szerkesztésében meg-
jelent kötet fenntartja a Jászinál megismert tételt is, miszerint a Monarchia 
elsősorban az uralkodói abszolutizmust konzerválta, és csekélyebb a jelentő-
ségük az alkotmányos szerveknek, ugyanis a központi kormányzat jelentős 
mértékben korlátozta ezeket, hiszen nem érvényesült a parlamenti felelősség 
a birodalmi kormányzásban.41 Következésképpen a rendszer alkotmányosság 
szempontjából való megítélésének előjelén csak kismértékben változtat a szer-
ző, ezzel azonban nem értünk egyet.42 Ám fontosabb a mi szempontunkból 
az, hogy figyelembe veszi az egész struktúra működésének feltételét, és eb-
ből kiindulva is vizsgálja a hatalmi viszonyokat. Még tovább megy Galántai 
József, aki egyrészt ráirányítja a figyelmet az abszolutizmus és az alkotmá-

39  Sarlós, 1976. 35.
40  Kolossa, 1987. 785.
41  Kolossa, 1987. 786.
42  Hasonló okból kell elutasítanunk Gonda Imre és Niederhauser Emil állásfoglalását: a két 

szerző alkotmányosság és abszolutizmus folytonos szembenállásának, versengésének tekinti ál-
lamjogi szempontból a dualizmus történetét, és végeredményben egy félig abszolutisztikus, félig 
alkotmányos struktúrának tartja. Lásd Gonda–Niederhauser, 1987. 248–249.
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nyosság közötti államjogi kiegyezésre, másrészt a politikai rendszert vizsgál-
va rendre az egyes hatalmi erők összhangjának szükségességére, az érdekek 
folytonos kiegyenlítésére hívja fel a figyelmet, legyen szó a kvóta tárgyalásai-
ról, a hadügyi kérdésekről vagy a gazdasági kiegyezésről.43

A kilencvenes évekre teljesedik ki igazán az Osztrák–Magyar Monarchia 
vizsgálata viszonyrendszerként. Elsősorban Somogyi Éva írásait tartjuk e 
téren példaértékűeknek. Somogyi érdeme, hogy munkássága során szá-
mos aspektusból vizsgálja az abszolutizmus és az alkotmányosság viszonyát 
a Monarchiában. Tekintetbe veszi az uralkodó hatalmi pozíciójának jelentő-
ségét, a vele kötendő alku szükségszerűségét, emellett azonban azt is, hogy 
éppen Magyarország alkotmányosságának biztosítása és viszonylagos ön-
állóságának megteremtése tette szükségessé a közös ügyek vonatkozásában 
a korlátozott alkotmányosság működtetését.44 Ugyanakkor figyelembe veszi 
a birodalmi politika érdekeit is, amelyek ki kívánják zárni a birodalmat álta-
lában érintő ügyek kezeléséből a napi politikai konfliktusokat. Végül felteszi 
a kérdést: „Lehet-e egyáltalán az adott konstrukcióban alkotmányosan kezel-
ni a közös ügyeket? Az alkotmányosságra való törekvés nem vezet-e eleve cent-
ralparlamenthez?”45 Látható, hogy Somogyi az alkotmányosság hagyományos 
kérdését annak eredeti formájában megválaszolhatatlannak tartja, ezért pró-
bálja újabb szempontok érvényesítésével nemcsak a válaszokat, hanem magát 
a kérdést is árnyalni, amely kutatásai hozzávetőleges ismeretében nagyjából 
így hangzik: miként valósították meg a rendszer működtetői a különböző po-
litikai érdekek és hatalmi pozíciók összhangba hozását, hogy ezáltal létre-
hozhassanak egy, a maga összetettségében is kormányozható struktúrát, és 
irányítani tudják a birodalmat. 

Feltétlenül hivatkoznunk kell Hanák Péter munkásságára is, amely szin-
tén jelentős pontokon árnyalja a kiegyezés értelmezését, nemcsak azzal, 
hogy rámutat magának a kiegyezés felé vezető útnak az alapvetően komp-
romisszumokon keresztüli megvalósulására, illetve a hagyományos magyar 
közjogi felfogás, az uralkodói abszolutista érdekek és a modern parlamenta-
rizmus összeegyeztetésére a kiegyezés közjogi megalapozásában, hanem az-
zal is, hogy a kiegyezés során megkötött kompromisszumot „európai térben 
és időben” helyezi el, beilleszti az alkotmányos átmenet európai folyamatá-

43  Galántai, 1985. 89–90., 104., 155.
44  Somogyi, 1996. 89.
45  Somogyi, 2006. 18.
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ba, és ebben a keretben is a kompromisszumra és a fokozatiságra, az átme-
netre hívja fel a figyelmet.46

E rövid és mindenképpen vázlatos historiográfiai áttekintés remélhető-
leg sikerrel mutathat rá mind a Monarchia alkotmányosságának különböző 
megközelítési lehetőségeire, mind pedig arra a tendenciára, amely napjaink-
ban érvényesülni látszik a kérdéskör vizsgálatában. Bár tanulmányunkban 
az  uralkodói hatalomgyakorlásnak csupán egy vékonynak tetsző szeletét, 
a magyar politikai életben az uralkodói végelhatározás számára fenntartott 
ügyek, vagyis a királyi végelhatározási jogkör szerepét kívánjuk vizsgálni 
a dualista berendezkedésben, különösen pedig annak kialakulásában és első 
éveiben, ám mindenképpen érdemes reflektálnunk arra, hogy ez a vizsgálat is 
csak a teljes hatalmi viszonyrendszer fényében, az összetett államjogi szerke-
zet ismeretében végezhető el hatékonyan.

Az így megfogalmazott előzetes elméleti keretet támasztja alá az alkotmá-
nyos monarchia fogalomtörténeti vizsgálata is. Módszertani megfontolások-
ból mindenképpen szükségesnek látjuk a kellően árnyalt fogalomhasználat 
megvalósítását. A történelem ugyanis jelentős részben nyelvi képződmény, 
azaz nyelvileg konstituálódik. Emiatt kell különös figyelemmel lennünk 
azokra a fogalmakra, amelyeket a felvetett probléma megoldása során alkal-
mazunk, ellenkező esetben nem látjuk tisztán, mi is a tárgya vizsgálatunknak, 
ezáltal a történeti megismerésünk sem lesz pontos. Ha tehát az Osztrák–
Magyar Monarchiát mint alkotmányos monarchiát kívánjuk szemügyre ven-
ni, és ebben a keretben tárgyaljuk az uralkodói hatalomgyakorlást, feltétlenül 
rendelkeznünk kell az alkotmányos monarchia alapos, pontos, a kutatás idő-
tartamára érvényes fogalmával, hogy annak segítségével tehessünk megálla-
pításokat az értelmezett források alapján. 

Ez a fogalom per definitionem gondolati konstrukció, tehát nem a tulajdon-
képpeni valóság tudati leképeződése, hanem a valóság megismeréséhez kiala-
kított utópisztikus struktúra. Ezen a ponton érdemes segítségül hívni Max 
Weber módszertani megfontolásait a történeti, illetőleg a társadalomtudo-
mányi megismerésről.47 Weber ugyanis éppen a történészi fogalomalkotás 
fontosságára hívja fel a figyelmet, rámutatva annak nélkülözhetetlenségére 
az árnyalt ismeretszerzésben. Elméleti megfontolásai szerint minden történe-
ti kérdés esetében ki kell alakítanunk a vizsgált tárgy ideáltipikus fogalmát, 

46  Hanák, 2001.
47  Weber, 1970.
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amely tulajdonképpen annak „gondolati felfokozásával” állítható elő; ily mó-
don valamely jelenség ideáltípusa nem a jelenség valóságos ábrázolása, hanem 
kérdésfeltevésünk szempontjából releváns jellemzőinek a kiemelése, felnagyí-
tása és egyesítése egyetlen gondolati konstrukcióban.48 Dolgozatunk tárgya 
esetében az alkotmányos monarchia ideáltípusa nem egy létező realizációjá-
nak a leírása, hanem a valóságban létrejött alkotmányos monarchiák legfőbb 
jegyeinek összegyűjtésével megalkotott fogalom, amely tehát sohasem létezett 
objektíven (ezért nevezhetjük utópisztikus jellegűnek49), ugyanakkor alkalmas 
arra, hogy ehhez mérve szemléletessé tegyük az általunk vizsgált jelenséget, 
annak sajátszerűségét. Következésképpen az ideáltípus „nem »hipotézis«, de 
irányt mutat a hipotézisalkotásnak. Nem a valóságos ábrázolása, de egyértelmű 
kifejezési eszközöket nyújt az ábrázoláshoz. […] Gondolati kép ez, amely nem 
a történeti valóság vagy akár a »tulajdonképpeni« valóság, és még sokkal kevés-
bé hivatott arra, hogy sémául szolgáljon, amelyben a valóságot példaszerűen 
el kellene rendezni, hanem az a jelentősége, hogy tisztán ideális határfogalom, 
amelyen megmérjük a valóságot, kézzelfoghatóvá tesszük empirikus tartalmá-
nak bizonyos jelentős alkotórészeit – amellyel összevetjük a valóságot.”50

Mindez megfontolandó témánk esetében is, hiszen amennyiben sikerül 
árnyalt fogalom segítségével megragadni az alkotmányos monarchia jelensé-
gét, lehetővé válik a kiegyezéssel létrejövő rendszer sajátosságainak a bemu-
tatása, egyszersmind megállapíthatjuk, hogy egy ideáltipikus alkotmányos 
monarchiához képest miként hangolták össze a monarchikus hatalomgya-
korlást az alkotmányos rendszerrel. Ehhez akkor jutunk a legközelebb, ha 
sikerül a történeti valóságban létezett, 19. századi alkotmányos monarchi-
ák legfőbb jellemzőit összefoglalnunk, hiszen így kellőképpen differenciált, 
ugyanakkor eredendően gondolati struktúrát kapunk, amely kiindulópont-
ként szolgál majd a Monarchia valóságának vizsgálatához. A fogalom tehát 
egyesíti a különböző megvalósulásokat, „nem más, mint temérdek jelentés-
tartalom sűrítménye.”51

Ez elvezethet minket ahhoz a belátáshoz, hogy a történelem elsősorban 
fogalmi úton, fogalmak segítségével ismerhető meg, miként ezt a német fo-
galomtörténeti hagyomány kiemelkedő alakja, Reinhart Koselleck megfogal-
mazza „a történelem csak annyiban történelem, amennyiben valaha is fogalmi 

48  Weber, 1970. 50–51.
49  Weber, 1970. 50.
50  Weber, 1970. 50–53.
51  Koselleck, 2003. 135.
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alakot öltött. Ismeretelméleti szempontból eszerint történetileg semmi olyasmi 
nem történt, amit az ember ne ragadott volna meg fogalmilag is.”52

Innen nézve különösen fontossá válik témánk szempontjából az alkotmá-
nyos monarchia fogalmának körültekintő definiálása. Hiszen a jelenség és 
az arról alkotott gondolati konstrukció egymásra hatása elsősorban nem di-
akrón folyamat: a fogalom kialakulása már abban a valóságban is megkez-
dődik, amelynek a megismeréséhez a kutató utólagosan használni kívánja: 
egy jelenség megjelenése után közvetlenül felmerül az igény annak elneve-
zésére, meghatározására, körülírására. Ily módon egy fogalom kialakulása 
előfeltételez egy tapasztalati teret [Erfahrungsraum], amely a valóság eleme-
iből áll össze, és amely alapjául szolgál absztraktabb képzetek konstruálá-
sához; ugyanakkor a fogalom létrejötte egyszersmind irányt kíván mutatni 
a történeti valóság további alakulásához, megnyitva egy elvárási horizontot 
[Erwartungshorizont].53 Belátható, hogy amint egy jelenség fogalmi megfelelő-
je kialakul, ez utóbbi egyben a jelenség ideális megvalósulásának kritériumait 
is tartalmazza, ezáltal rámutat arra is, milyen módon kell a valós jelenséget 
tovább alakítani, hogy fogalmának megfelelően realizálódjon. Tehát a tapasz-
talati tér révén kialakuló fogalom tulajdonképpen éppen a tapasztalati tér át-
alakítását kezdeményezi. Vagyis kétirányú folyamatként vázolhatjuk fel egy 
fogalom kialakulását: egyszerre érvényesül a dedukció (a sokrétű tapasztalat 
egységesítése, levezetés) és az indukció (a kialakított fogalom érvényesítése 
a tapasztalati térben). Szemléletesen szólva a fogalmak nemcsak a körülmé-
nyek megragadására valók, hanem „a jövőre is igényt tartanak”; ezzel eltűnik 
szinkrónia és diakrónia kettősége, és végső soron a „nem egyidejűségek egy-
idejűségévé” válik a történeti megismerés.54

Kutatásunk során az alkotmányos monarchia fogalmának kellően pontos 
körülhatárolásában a német fogalomtörténet rendkívül jelentős, egyszers-
mind reprezentatív eredményére, az Otto Brunner, Werner Conze és Reinhart 
Koselleck szerkesztette Geschichtliche Grundbegriffe című nagyszabású fo-
galomtörténeti lexikonra támaszkodtunk. Igaz ugyan, hogy a mű a német 
politikai-társadalmi nyelvhasználatot mutatja be, ugyanakkor a német foga-
lomtörténeti tendenciák felvázolása során bemutatja az azokra hatást gyakor-

52  Koselleck, 2003. 137. Éppen ezért a fogalomtörténet elsősorban kritikai tudományként 
alakult ki, és elsődleges célja a jelenkori fogalmak történeti visszavetítése során fellépő anakro-
nizmus leküzdése volt. Koselleck, 2003. 130.

53  Koselleck, 2003. 127., 136.
54  Koselleck, 2003. 128., 142.
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ló francia, illetve angol elképzeléseket is, így tulajdonképpen jól használható 
egy fogalom európai történeti alakulásának feltárásához. Másrészt a német 
gondolkodás ebből az aspektusból történő áttekintése reprezentatívnak te-
kinthető az osztrák−német államelmélet szempontjából is. Az alkotmányos 
monarchia meghatározását és történeti alakulását Hans Boldt tanulmánya55 
alapján mutatjuk be.

Az „alkotmányos monarchia” kifejezés korán felbukkan a 19. században, 
a  francia államelméleti irodalomban 1815-ben jelenik meg, Németországban 
1821-ben, és a húszas évek közepén már német nyelvű államjogi tankönyvek 
is készülnek, amelyek az alkotmányos monarchia államrendszerét tematizál-
ják. A legfontosabb jellemzője a fogalom meghatározási kísérleteinek 1848 előtt 
(azaz a Vormärz idején) az, hogy kezdettől fogva igyekeznek megoldást keresni 
az abban rejlő feszültségre, amely alkotmányosság és monarchikus kormány-
zás között húzódik. Ebben a tekintetben a jellemző törésvonal a német államel-
méleti hagyományban a konzervatív és a liberális gondolkodók között húzódik. 
A konzervatív szerzők ugyanis, bár elismerték az alkotmányos monarchia nép-
képviseleti, azaz reprezentatív jellegét, mindezt megvalósultnak látták a rendi 
képviseleti szervek működésében, a tényleges népképviselet tehát értelmezésük-
ben implicit marad. Ehhez kapcsolódik azon felvetésük, hogy a két hatalomgya-
korlási mód (monarchikus és népképviseleti) egymásnak teljesen ellentmond, és 
nem képzelhető el olyan állapot, amikor harmonikus egységben, teljes kiegyen-
lítettségben tudnának egymás mellett működni. Szükségszerű tehát az egyik fél 
megerősödése, ez pedig magától értetődően az uralkodó lesz a konzervatív ha-
gyományban. A király tehát továbbra is a fő hatalom birtokosa, így konzervatív 
oldalon nem merül fel semmiféle legitimációs igény, következésképpen az al-
kotmányos monarchia tulajdonképpen nem más, mint korlátozott monarchia 
(monarchia limitata), amelynek legfőbb jellemzője a fejedelem önkorlátozása 
az általa kiadott, esetenként oktrojált alkotmány által.56

Ezzel szemben a liberális felfogás lényeges eleme, hogy a két hatalomgya-
korlási elv megjelenése egy államban, tehát az államjogi dualizmus csak meg-
egyezés, kiegyezés, kölcsönös bizalom keretében képzelhető el, amelynek 
során mindkét fél önmérsékletet tanúsít.57 Ebben a konstrukcióban az álla-

55  Boldt, 1978., főként 192–212.
56  Napjainkban is ezt az álláspontot képviseli Stefan Malfèr, amikor az alkotmányosságot 

uralkodói önkorlátozásként mutatja be. Malfèr, 2000. 11.
57  Ebből kiindulva egyes szerzők a kormányzat és a népképviselet együttműködésére a házas-

ság metaforáját alkalmazzák, még az 1850-es években is.
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mot a király és a nép egysége alkotja, így az alkotmányos monarchia olyan 
államformaként jelenik meg, amely hatékonyan szolgálja a túlzások mérsék-
lését, az igazságos hatalommegosztás megvalósítását és ezáltal az államérdek 
kiteljesedését. Végső soron az uralkodónak meg kell hajolnia a nép nyilvá-
nossá tett akarata előtt, erre azonban csak akkor kerül sor, ha a király már 
minden alkotmányos eszközt (például miniszterek cseréje) kimerített. Fontos 
azonban megjegyeznünk, hogy az 1848 előtti német liberalizmus nem kíván-
ta elérni a teljes parlamentarizmus bevezetését (bár ebbe az irányba mozdult 
el fokozatosan), pusztán olyan erőegyensúly kialakítását tartotta szükséges-
nek, amelyben az uralkodó már nem kormányozhat tartósan a nép akaratá-
val szemben.58

A francia értelmezési hagyomány kiemelkedő alakja Benjamin Constant, 
az ő interpretációja tekinthető reprezentatívnak az alkotmányos monarchia 
(liberális) francia meghatározásánál. Constant koncepciójában a politikailag 
aktív hatalmat a kormány és a vele szemben álló képviseleti törvényhozás tes-
tesíti meg. Ebben a rendszerben az uralkodó egy semleges pozícióba kerül, 
semlegesítő erőt (pouvoir neutre) birtokol, és legfőbb feladata, hogy helyre-
állítsa az aktív hatalmak küzdelme által veszélyeztetett harmóniát. Ez az el-
képzelés jelenik majd meg Thiers kijelentésében, miszerint a polgárkirály (roi 
citoyen) „uralkodik, de nem kormányoz”. A francia liberális elképzelésben 
tehát az uralkodónak tulajdonképpen rendcsináló funkciója van, tényleges 
hatalomgyakorlást nem folytat. Az angol alkotmányos monarchia viszonyai − 
mint a tapasztalati tér másik eleme − a heidelbergi államjogász, Karl Salomo 
Zachariä munkái révén kerülnek be a német gondolkodásba. Az angol hagyo-
mány legfőbb jellegzetessége, hogy az alkotmányos monarchia államformáját 
a sajátságos angol pártviszonyokkal hozza összefüggésbe, Zachariä ezt az el-
képzelést veszi át. A koncepció kiindulópontja, hogy az alkotmányos monar-
chiában két, egymásnak ellentmondó elv – a monarchikus és a demokratikus 
– egyesül, és mindez a gyakorlatban csak úgy valósulhat meg, ha a népképvi-
selet két pártra, egy rojalistára és egy demokratikusra oszlik. Mindkét párt sa-
ját ügyeként védelmezi a korona, illetőleg a nép érdekeit, ily módon a legfőbb 
politikai frontvonal nem a népképviselet és a kormányzat, hanem a pártok 
között húzódik. Ebben a rendszerben a király nem vesz részt tevékenyen a po-
litika alakításában, hatalmát akkor gyakorolja, amikor az közjogilag szüksé-
ges (kormány kinevezése, kormányválság megszüntetése).

58  Vö. Malfèr, 2000. 13.
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Sajátos meghatározási kísérlet fűződik 1848 előtt Hegel nevéhez, nála 
ugyanis a hatalmi pólusok közti közvetítést az állami hivatalnokság veszi át, 
és velük szemben a nép, amely valójában nem tudja, mik az érdekei, és mi-
ként lehet azokat érvényesíteni, engedelmes marad. Ugyanakkor az uralkodó 
hatalmi helyzete is gyengül, számára ugyanis csak a végső, formális dönté-
sek kimondása marad fenn, ő az, aki igent mond a bürokrácia által előké-
szített ügyekre. Ezzel a felfogással Hegel nemcsak a kormány-népképviselet 
viszonyát domborítja ki, hanem a tényleges ügyvitelt lebonyolító bürokrácia 
és a kormány, illetve az uralkodó viszonyát is.

Az alkotmányos monarchia fogalmának kialakulása – mint látható – elvá-
laszthatatlan attól a liberális államelméleti törekvéstől, hogy az alkotmányos 
rendszerben stabil, igazolható pozíciót találjanak az uralkodónak. Ezzel a tö-
rekvéssel függ össze minden olyan kísérlet, amely a jogi szabályozás, illetve 
a politikai gyakorlat terén próbálja körülírni az uralkodó hatalmi helyzetét. 
Ugyanakkor nem választható el ettől az uralkodói hatalom legitimitásának 
kérdése az alkotmányos monarchiában. A legitimációs probléma először 
Franciaországban merült fel, ahol már nem is a monarchia fenntartása volt 
a fő kérdés, hanem annak restaurációja. Ennek során egyaránt felmerült a ki-
rályság isteni eredetének hangoztatása, az apa-fiú viszony patriarchális ana-
lógiája, illetve az egyház és a monarchia ideológiai szövetsége, amely az isteni 
jogot támasztotta alá. Ezzel szemben Németországban a monarchia létének 
kétségbe vonása a 19. század folyamán – egyes baloldali, hegeliánus szerzőktől 
eltekintve – nem merült fel, még a haladó liberálisok is szükségesnek tartották 
a monarchia létét, mint amely mérsékelt befolyást gyakorol a népképviseletre, 
és megakadályozza annak elfajulását, illetve az anarchián egy új despotizmus 
kiépülését. 1848 előtt a monarchia a német értelmezési hagyományban a sza-
badság és a rend garanciájának számított, Dahlmann szavaival: „Aki ezen 
az ily elkerülhetetlen változásokkal szemben csaknem alulmaradó világrészen 
a monarchiát továbbra is szeretné gyökerestül kitépni, elfelejti, hogy jóllehet 
gyakran származott a rendből szabadság, de a szabadságból rend sohasem.”59 

A patrimoniális gondolat, tehát az, hogy a dinasztia és az uralkodó az ál-
lam tulajdonosa, a német értelmezési hagyományban elválaszthatatlanul ös-
szekapcsolódik a monarchia fogalmával, ily módon tovább él az alkotmányos 
monarchiában is. Ugyanakkor a század közepétől a királyi hatalom tradicio-

59  „Wer in diesem unter der Last so manches unabwendbaren Wechsels fast erliegenden 
Weltteile noch die Monarchie entwurzeln möchte, der vergißt, daß zwar oftmals aus der Ordnung 
die Freiheit, niemals aber aus der Freiheit die Ordnung hervorgegangen ist” Boldt, 1978. 207.
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nális megalapozási módjai már nem játszottak szerepet a német államelméleti 
irodalomban, csupán a történeti hagyomány fenntartásában volt jelentősé-
gük, olyan címek alkalmazásában például, mint az „Isten kegyelméből való 
uralkodó” vagy a király mint jó családfő megjelenése a szövegekben. A fe-
jedelmi szuverenitás helyébe az államszuverenitás tana lépett, az uralkodó 
ebben a koncepcióban az állam hatalmának legfőbb megtestesítője, illet-
ve az állam testének legfőbb része. Mindez azonban már nem tradicionális 
eredetű, ebben az elképzelésben az állam jogi, közelebbről természetjogi el-
mélete, megalapozása jelenik meg. Ezzel párhuzamosan a század második fe-
lében lényeges változás megy végbe az alkotmányos monarchia fogalmának 
alakulásában. Német területen megkezdődik az alkotmányos monarchia „el-
németesítése”, annak az értelmezésnek a kidolgozása, hogy az alkotmányos 
monarchia egy sajátos német államrendszerré fejleszthető, amely a fejedelem 
önkéntes önkorlátozásán alapul, és amelynek előzményei a konzervatív po-
rosz gondolkodásban Nagy Frigyesre vezethetők vissza.

Az itt bemutatott fogalomtörténeti áttekintés, illetve a weberi ideáltipi-
kus fogalomképzés számos fontos tanulsággal jár dolgozatunk probléma-
felvetésére és az általunk megismert forrásanyag interpretációjára nézve. 
Legfontosabb talán az a megállapítás, hogy az alkotmányos monarchia ál-
lamrendszere a  korábbi centralizált uralkodói hatalomgyakorlás helyébe − 
amelyet csak közvetetten befolyásolhatott a rendi képviselet − egy legalább 
kétpólusú struktúrát alakít ki, amelynek elemei a népképviseleti alapon ös-
szeülő törvényhozás és az uralkodó. E kettő közötti közvetítés miatt köztes 
helyzetbe kerül a parlamentnek felelős, ugyanakkor az uralkodó által is be-
folyásolt kormány. A központosított hatalomgyakorlás helyett tehát egy ös-
szetett, több tényező együttes működését megvalósító hatalmi struktúra jön 
létre, amelyet éppen ezért alapvetően viszonyrendszerként kell kezelnünk. 
A legfőbb cél, hogy a különböző hatalmi tényezők érdekei (tehát mind a di-
nasztia, mind a népképviseletet reprezentáló országgyűlés, és legfőképpen 
az  annak felelős kormány akarata) egyaránt megvalósuljanak, és ez ne desta-
bilizálja, hanem erősítse az államot. Ebben a tekintetben az uralkodói abszo-
lutizmus maradványait is e viszonyrendszerben kell elhelyezni, tehát az egyes 
pólusok összehangolásában betöltött szerepét kell vizsgálni, azt, hogy az ural-
kodónak fenntartott jogosítványok, előjogok miként szolgálták a rendszer 
stabilitását, kiegyensúlyozott működését. Mindemellett meg kell jegyeznünk, 
hogy az uralkodó és a többi hatalmi tényező együttműködésének vizsgála-
ta azért is létjogosult, mert az angol vagy a francia mintától eltérően a német, 
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osztrák alkotmányos monarchiában a királyi szuverenitás határozottabban 
érvényesült az alkotmány kiadása után is.60

E fogalomtörténeti áttekintés után válik igazán láthatóvá, miért nem tud-
juk elfogadni azt a történeti hagyományt, amely szerint a dualista állam 
hatalmi és jogi viszonyai egyértelműen és kimerítően felvázolhatók a ket-
tős szembenállás sémájával: a királyi abszolutizmus elnyomó politikája és 
a magyar kormány, illetve országgyűlés alkotmányos, esetleg demokratikus 
ellenállása közti konfrontációval. Mint a fejezet első felében láttuk, ez az ér-
telmezés már közvetlenül a Monarchia széthullása után megjelenik a törté-
neti gondolkodásban, majd a század második felében teljesedik ki igazán, 
és rendre az álalkotmányosság megjelöléssel él. Amennyiben az alkotmá-
nyosságot olyan berendezkedésként fogjuk fel, amelyben a törvényes kere-
teket betartva történik meg a hatalmi tényezők együttműködése, ráadásul 
a magyar jogfelfogásban a törvényes keretek sem szilárdan körülhatároltak 
(lehetőséget adnak tehát a rugalmasabb politikai gyakorlatra), nem fogad-
hatjuk el sem a hatalmi tényezők merev szembeállítását, sem a rendszer al-
kotmányosságának kategorikus kétségbe vonását. Dolgozatunkban éppen 
amellett próbálunk meg érvelni, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia fel-
építésében és működésében egyaránt leírható az alkotmányos monarchia 
viszonyrendszerként történő felfogása alapján, még ha Ferenc József sze-
mélyéből és felfogásából következően az alkotmányosság sajátos Habsburg-
változatát valósította is meg.61

Az uralkodó végelhatározási jogköre a magyar államrendszerben

Az elméleti-módszertani előfeltevések tisztázása és a historiográfiai áttekin-
tés eredményeképpen dolgozatunkban az alkotmányos monarchiát összetett 
hatalmi viszonyrendszernek tekintjük, és az uralkodó végleges elhatározása 
alá tartozó ügyeket is e keretben kíséreljük meg értelmezni. A király hatal-
mi helyzetét tehát a számára fenntartott ügyek bemutatásával, értelmezé-
sével, illetve végrehajtásuk vizsgálatával kívánjuk megragadni, elsősorban 
a Monarchia első éveiben, tehát az államjogi struktúra működésének első éve-
iben, amikor a rendszer a gyakorlatban kikristályosodott.

60  Malfèr, 2000. 18.
61  Ebben a tekintetben számos lényeges megállapítást tesz Helmut Rumpler is, jóllehet ő az al-

kotmányosság megvalósulását Ciszlajtániában a nemzetiségi kérdéssel hozza összefüggésbe, 
újabb aspektusát adva ezzel a témának. Rumpler, 2000.



108 Simon Gábor

Amint azt Alexander Novotny megállapítja, a dualista Habsburg Monarchia 
hét évtizedes történetének egyik legfőbb értelmezési kiindulópontja, hogy 
Ausztria és Magyarország ez alatt az idő alatt, utoljára a világtörténelemben 
monarchia volt, a szó tényleges értelmében. Nem utolsósorban azáltal válik 
ez döntő tényezővé, hogy az uralkodó teljes meggyőződéssel képviselte elmé-
letben és gyakorlatban egyaránt mind a monarchiát, mind a monarchikus el-
vet (monarchisches Prinzip), vagyis a királyi hatalomgyakorlást, és ez Ferenc 
Ferdinándra, valamint IV. Károlyra éppúgy érvényes, mint Ferenc Józsefre.62 
Maga Ferenc József szorgalmasan és csaknem féltékenyen ügyelt arra, hogy 
megőrizze uralkodói méltóságát, prerogatíváit, előjogait és kiváltságait ér-
vényesítse, mégpedig ahol és amikor ez lehetséges, illetve az alkotmány le-
hetőséget ad rá.63 Ezek közül a legismertebbek és kétségtelenül a legnagyobb 
jelentőséggel bírók a hadúri jogok, valamint a külügyek irányításának a joga. 
Az előbbiről az 1867. XII. tv. 11. §-a is kijelenti, hogy alkotmányos uralkodói 
felségjognak számít.64 A hadsereg vezényletére, vezérletére és belszervezeté-
re vonatkozó királyi előjog nem pusztán az abszolutisztikus hatalomgyakor-
lás hagyományából következik; Ferenc József ugyanis személyesen meg volt 
győződve, hogy ezt a felségjogot feltétlenül és a legpontosabb, legvitathatatla-
nabb szabályozással kell rögzíteni. Ennek egyik oka az volt, hogy az uralkodó 
számára az egységes hadsereg jelentette az egységes birodalom fennállásának 
legfőbb zálogát, hiszen 1848–49-ben is hadserege mentette meg a birodal-
mi egységet (igaz, jelentős orosz segítséggel). Másrészt ne feledkezzünk meg 
arról, hogy maga Ferenc József is meggyőződéses katona volt, akinek legna-
gyobb álma volt bekerülni a neves stratégák közé.65

A külpolitika terén azonban a magyar kiegyezési törvény csak annyit is-
mer el, hogy azt közösen kell intézni a birodalom másik felével, ezért vitelével 
közös külügyminisztert bíznak meg. Ugyanakkor lényeges ebben a tekintet-

62  Novotny, 1975. 57.
63  Novotny, 1975. 62.
64  „Ő Felségének a hadügy körébe tartozó alkotmányos fejedelmi jogai folytán mindaz, a mi 

az egész hadseregnek és igy a magyar hadseregnek is, mint az összes hadsereg kiegészitő részének, 
egységes vezérletére, vezényletére és belszervezetére vonatkozik. Ő Felsége által intézendőnek is-
mertetik el.” Márkus, 1896. 335.

65  Novotny, 1975. 62. Már fiatal korától fogva vonzotta a sereg fegyelme és a háború művé-
szete. 1848 májusában Radetzky mellett Itáliában katonáskodik, és az első ütközetről, amelyben 
részt vesz, a következőképpen számol be édesanyjának: „Az ellenséget súlyos vereség érte egy na-
gyon jelentős ütközetben Verona közelében, és visszavonult. Első ízben hallottam ágyúgolyót a fü-
lem mellett elsüvíteni – egészen boldog vagyok” Somogyi, 1989. 18.
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ben, hogy az első közös külügyminiszter, Beust címzése alapján a császári ház 
és a külügyek minisztere, tehát a dinasztia ügyei és a birodalom külpolitiká-
ja kezdettől fogva egy reszortot alkotnak, hiszen mindkettőben az uralkodó 
(mint király és mint családfő) hozza meg a döntéseket. 

Tekintsük át most azokat az ügyeket, amelyeket az 1867-es magyar minisz-
tertanács egy bizalmas határozat formájában az uralkodó végelhatározása 
számára tartott fenn. Az 1867. március 17-i minisztertanács (az első magyar-
országi koronatanács) egy 24 §-ból álló pontozatot fogadott el, amelyet valószí-
nűleg Majláth György országbíró fogalmazott.66 A pontozat Sarlós Béla szerint 
egyértelműen összefüggésbe hozható azzal az 1867. februári pontozattal,67 
amelyet Ferenc József közvetlenül Andrássynak adott át, és amelyben közölte, 
mely pontokon kívánja megváltoztatni az áprilisi törvényeket, mielőtt vissza-
állítaná az érvényességüket. A két forrás nyilvánvalóan kapcsolatba hozható 
egymással, ám e kapcsolat áttételes, a februári pontozat ugyanis egyértelmű-
en az 1848-as törvénycikkek egyes paragrafusaihoz fűz megjegyzéseket, míg 
a márciusi bizalmas minisztertanácsi határozat részletes felsorolása az uralko-
dói végelhatározás alá tartozó ügyeknek. A két szövegben csak egyetlen össze-
függést találunk: az állami hivatalnokok kinevezését mind a februári uralkodói 
pontozat, mind a márciusi határozat királyi jogkörben kívánja meghagyni, ám 
ebben az esetben is felfigyelhetünk arra, hogy a határozat 2. §-a pontosan meg-
határozza a király által kinevezendő hivatalnokok körét, míg a februári pon-
tozat csupán annyit állapít meg, hogy azokat az ügyeket, amelyeket az 1848. 
III.  tv. 9. §-a alapján az uralkodó legfelsőbb elhatározása alá kell terjeszteni, 
egy, a minisztérium hatáskörét szabályozó rendeletben pontosan meg kell álla-
pítani, mégpedig úgy, hogy azoknak az állami hivatalnokoknak a kinevezése, 
amelyeké eddig az uralkodói jogkörbe tartozott, ezután is a király számára tar-
tandók fenn, miniszteri javaslat és ellenjegyzés mellett.68

Vagyis sem az előszentesítési jog, sem azon pontok, amelyeket a miniszter-
tanácsi határozat felsorol, nem jelennek meg a februári pontozatban (kivéve az 
állami hivatalnokok kinevezését), a két szöveg között tehát nincsen genetikus 

66  Sarlós, 1987. 200.
67  Közli Kónyi, 1903. 310–314.
68  „§ 9. Jene Angelegenheiten, welche nach diesem § der allerhöchsten Schlussfassung Sr. 

Majestät unterbreitet werden sollen, sin din der dem Wirkungskreis des Ministeriums detailirt 
normierenden Verordnung bestimmt festzustellen, insbesondere ist die Ernennung jener 
Staatsbeamten, welche bisher zu den allerhöchsten Rechten Sr. Majestät gehörte, auch fernehin 
über Vorschlag und unter Gegenzeichnung des betreffenden Ministers Sr. Majestät vorzubehalten” 
Kónyi, 1903. 311.
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kapcsolat, ugyanakkor mégsem lehet függetleníteni őket egymástól, két ok-
ból. Egyrészt fel kell figyelnünk arra, hogy Ferenc József észrevétele az áprili-
si törvények 9. §-ával kapcsolatban jogos. A törvényhely kimondja, hogy azok 
az ügyek, amelyeket a Magyar Királyi Udvari Kancellária, a Magyar Királyi 
Helytartótanács és a királyi kincstár eddig végelhatározás végett az uralko-
dó elé terjesztett, az uralkodó távollétében a nádor, illetőleg a királyi hely-
tartó döntése alá tartoznak a minisztériumon keresztül, kivéve ezek közül 
az egyházi és a világi méltóságok kinevezését, a nemesítést, a címek és a ren-
dek adományozását, valamint a kegyelmezés jogát. Az 1848-as törvényszöveg 
meghatározza tehát, hogy mely ügyekről dönthet továbbra is egyedül az ural-
kodó, emellett kimondja, hogy az eddig a király elé terjesztett ügyek továbbra 
is uralkodói felségjogba tartoznak (csak éppen a nádor gyakorolja ezt a mi-
nisztériumokon keresztül), ugyanakkor nem tudjuk meg, pontosan melyek 
ezek a tárgyak. Nem véletlen, hogy Ferenc József 1867 februárjában szükségét 
érzi a szöveg pontosításának, és mivel az 1867. évi kiegyezési törvények nem 
változtatnak az 1848. III. tv. vonatkozó fejezetén, a márciusi minisztertanácsi 
határozat tulajdonképpen az így felmerült hiány pótlásaként értelmezhető. 
Olyan dokumentumként, amely végre meghatározza az uralkodói végelhatá-
rozás alá terjesztendő ügyeket.

Felmerül azonban a kérdés, miért akarta Ferenc József feltétlenül pontosí-
tani uralkodói jogkörét. Egyértelműnek tűnik, hogy egy aprólékosan körül-
írt jogkör kevesebb mozgási lehetőséget ad a királynak, mint egy obskúrusan 
megfogalmazott szöveghely.69 Ám ebben az esetben mindenképpen figye-
lembe kell vennünk Ferenc József személyes attitűdjét az alkotmányos kor-
mányzás iránt, és úgy véljük, minden más, az uralkodói jogkörbe tartozó ügy 
vizsgálatánál szükség van Ferenc József nézőpontjának az érvényesítésére is. 
A már idézett Alexander Novotny jegyzi meg, hogy Ferenc József nemcsak 
uralkodói felségjogainak, de uralkodói kötelességeinek is a tudatában volt. 
Az imént bemutatott példa is arra mutat rá, hogy mindez nem üres formula 
ebben az esetben, mert bár a császár és király a kezdetektől fogva idegenkedett 
az alkotmányos fejlődéstől,70 de amint felismerte annak elkerülhetetlenségét, 

69  Ezen a ponton nem értünk tehát egyet a Schmerlingre hivatkozó Malfèrral, aki szerint az al-
kotmányosság vizsgálata rendre azzal a tanulsággal jár: a leírt jog csak papíron marad, akinek 
hatalma van, az használni fogja. Vö. Malfèr, 2000. 27–28. Jóllehet az írásban meghatározott 
jogkör a gyakorlatban rugalmasan alakítható, Ferenc József esetében nem állíthatjuk, hogy jelen-
tősen visszaélt volna megmaradt szuverenitásával.

70  1848. május 13-án, a második bécsi forradalom előtt írja édesanyjának az itáliai hadsereg 
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és rászánta magát az alkotmányozásra, kitartott az alkotmány által szankcio-
nált jogok mellett, és minden elhajlást szószegésként, önkényként értékelt.71 
Szüksége volt tehát olyan katalógusra, amely tartalmazza mindazon előjo-
gokat, amelyeket a magyar korona országaiban alkotmányosan gyakorol-
hat, ezért formuláztatta azt meg Majláthtal, és ezért tűzte annak elfogadását 
az első budai koronatanács napirendjére. Ha tehát az uralkodó felől nézzük 
a minisztertanácsi határozatot, éppen nem az alkotmányos viszonyoknak 
a kezdeteknél való korlátozását, az abszolutizmus konzerválásának kísérle-
tét kell látnunk benne72 (noha 1867 utáni jogköre nyilvánvalóan a dinasztikus 
abszolutizmus hagyományaira vezethető vissza), hanem olyan aktust, amely 
tulajdonképpen kiteljesíti az alkotmányos monarchia jogrendjét. 

Innen nézve a két forrás keletkezése, illetve annak értelmezése is más szín-
ben tűnik fel. Mindkét szöveg felfogható egy-egy alku rögzítésének, ezeket 
az alkukat a leendő kormány tagjai, elsősorban pedig Andrássy kötik az ural-
kodóval. Deák tehát, aki a kiegyezés megalapozásában, előkészítésében és 
1867 elejéig a kivitelezésében is főszerepet vállalt, ezen tárgyalások során hát-
térben marad.73 Mindebből Sarlós Béla nem csak azt a következtetést vonja le, 
hogy a „haza bölcse” a kiegyezést közvetlenül megelőző, az uralkodóval törté-
nő egyezkedésben csekély mértékben működik közre, mintegy átadja az irá-
nyítást Andrássynak és a leendő kormánytagoknak, ezáltal pedig tekintélye 
a politikai vezetés körében csökken, ezt 1867 utáni elszigetelődése is mutatja. 
Sarlós szerint ennek következtében az a politikai mű, amelyet Deák készített, 
és amelyet a parlamentarizmus és az alkotmányosság etalonjának tekint a ma-
gyar történetírás, sérül azáltal, hogy végső megvalósításában háttéralkuk, az 
országgyűlést megkerülő döntések születnek a legfontosabb kérdésekben. 
Mindez pedig annak tudható be, hogy Andrássyék, azaz a kiegyezés után sze-
repet vállaló politikai elit a saját érdekeit, elképzeléseit tartja szem előtt, azok 
érvényesítése céljából egyezik meg az uralkodóval, fogadja el az abszolutista 

táborhelyéről: „Legfőbb ideje, hogy a kilengéseknek, amelyek az alkotmányos országban történ-
nek, véget vessünk. Elképzelheti, hogy az oly kiváló szellemű seregben hogyan nyilatkoznak a bécsi 
viszonyokról. És nagyon természetesnek találják, hogy mi ide jöttünk, ahol a hűség és ragaszkodás 
még otthonos” Somogyi, 1989. 18–19.

71  Novotny, 1975. 61.
72  Vö.: „A kiegyezés előtt Ferenc József kénytelen volt elismerni az 1848-i törvények alaki és 

tartalmi érvényességét, de következetesen ragaszkodik ahhoz, hogy e törvényekből el kell távolíta-
ni mindent, ami királyi jogait, közelebbről királyi abszolút jogait alapvetően csökkenti” Sarlós, 
1976. 33.

73  Sarlós, 1987. 174–205.
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maradványok továbbélését, ezzel tulajdonképpen kompromittálja a deáki el-
képzeléseket. Meglátásunk szerint az eseményeknek ezen interpretációja több 
szempontból sem állja meg a helyét. Meg kell jegyeznünk, hogy Andrássyék 
politikai irányvonala (amelyet Sarlós „arisztokratikus vonalvezetésnek” ne-
vez74) és Deák elvei között nem látunk olyan nagy különbséget, mint azt 
az idézett szerző sugallja, főként nem állítható ez a demokratikus elvek tekin-
tetében, ahogyan ezt Sarlós állítja, Andrássy tehát nem volt antidemokratiku-
sabb, mint Deák.75 Itt ugyanis megint nem a demokrácia és az azt elnyomni 
akaró osztályérdekek sémáját kell érvényesíteni, hanem tekintetbe kell venni, 
hogy a kiegyezés által megalkotni kívánt alkotmányos monarchiában a mo-
narchikus hatalomgyakorlásnak is teret kell engedni. Különösen igaz ez egy 
olyan erős abszolutisztikus hagyományokkal rendelkező dinasztia esetében, 
mint amilyen a Habsburg-ház. Amennyiben ezt a feladatot az országgyűlés 
végzi el, az uralkodó tekintélye sérül, és feltehetőleg számára elfogadhatatlan 
eredménye lesz a parlament munkájának. Andrássy és miniszterei tehát le-
hetővé tették, hogy a közjogi dualizmus államjogi dualizmusként is kellően 
definiált legyen, és ezáltal az uralkodó számára is akceptálható megoldás szü-
lessen. Hogy aztán az 1867 utáni politikai vezetés megtalálta saját érdekeinek 
érvényesítési módját a rendszerben, és ezzel a politikai gyakorlatban csökken-
tette annak hitelét és tekintélyét, ez már egy másik problémakörbe tartozik, 
amelynek kifejtésére itt most nem vállalkozunk.

Miután kellőképpen feltártuk az 1867-es bizalmas minisztertanácsi határo-
zat keletkezésének motívumát, és a keletkezés körülményeit is érintettük, ve-
gyük szemügyre az uralkodói végelhatározás alá tartozó ügyek listáját. Ennek 
során arra a kérdésre próbálunk meg választ találni, hogy miért ezek a tár-
gyak kerültek az uralkodó döntési jogkörébe, illetőleg miért éppen abban 
a megfogalmazásban, amellyel a határozat él. 

Mindjárt az első paragrafus érvényben hagyja az 1848. III. tv. 7. §-át,76 vagyis 
uralkodói jogkörbe sorolja az egyházi és világi főméltóságok kinevezését, a ke-
gyelmezés jogát, a nemesítést és a címadományozást. Ugyanakkor külön emlí-
tést tesz a kegyelmezés fontosságáról, valamint kiegészíti az áprilisi törvények 
vonatkozó pontját azzal, hogy a kanonokok kinevezését is királyi jognak tekin-

74  Sarlós, 1987. 184.
75  Vö. Gonda–Niederhauser, 1987. 250.
76  „Az érsekek, püspökök, prépostok, s apátoknak és az ország zászlósainak kinevezése, a ke-

gyelmezés jogának gyakorlata, és a nemességnek, czímeknek, s rendeknek osztása, mindig az illető 
felelős magyar minister ellenjegyzése mellett, egyenesen Ő Felségét illeti” Márkus, 1896. 219.
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ti. A katolikus egyházi hierarchia kinevezése az uralkodó főkegyúri jogának 
fontos eleme, és mint ilyen, a monarchiális hatalomgyakorlás jelentős tényező-
je. Igaz ugyan, hogy Ferenc József a IX. Piusszal 1855. augusztus 18-án kötött 
konkordátumban lemond a placetumról, elismeri az egyházi javak autonóm 
igazgatását, és a közoktatást teljes egészében az egyház irányítása alá helyezi,77 
ám ezt a szerződést a magyar törvényhozás nem cikkelyezi be,78 így 1867-ben 
nem köti Magyarországon az uralkodó kezét (1874-ben osztrák részről is fel-
mondja Ferenc József). Nem tekintjük ellentmondónak az áprilisi törvények 
idézett részletével sem, mert bár valóban egy alkotmányos alaptörvényt idéz 
meg a minisztertanácsi határozat, ugyanakkor nem módosítja azt, ahogyan 
Sarlós állítja,79 hanem pusztán kiegészíti annak gyakorlati végrehajtását, érvé-
nyességét, és ebben nincsen közjogi lehetetlenség a magyar felfogás szerint. 

A főkegyúri jognak az uralkodó által történő gyakorlása egyébként nem 
pusztán Ferenc József monarchikus elvének felel meg. Ha visszatekintünk 
az április törvények megszületésének folyamatára, észrevehetjük, hogy a fel-
sőház egyházi méltóságot viselő tagjai már 1848-ban sem értettek egyet a 
III. tv. 6. §-ával,80 az ugyanis kimondja, hogy az uralkodó minden neki fenn-
tartott felségjog esetében a végrehajtói jogot a magyar minisztérium által 
gyakorolja. Minthogy ez kiterjed a főkegyúri jogra is, a főrendiházban ülő 
püspökök és egyházi főméltóságok sérelmezték, hogy a katolikus hierarchia 
legfelsőbb pozícióinak betöltésénél a kormánynak is fontos szerep jut az el-
lenjegyzési jog következtében. 1848 előtt ugyanis a főkegyúri jogot az uralko-
dó a Magyar Királyi Udvari Kancellária és a Magyar Királyi Helytartótanács 
által gyakorolta, amelyek egyrészt csak az uralkodónak tartoztak felelősség-
gel, másrészt mind a Kancelláriában, mind a Helytartótanácsban tanácsosi 
ranggal több püspök is hivatalt viselt.81 Ily módon 1848-at megelőzően biz-
tosítva volt a katolikus egyház arról, hogy a főkegyúri jog érvényesülése nem 
sérti majd érdekeit. Az áprilisi törvények vonatkozó paragrafusa azonban az-
által, hogy a minisztériumot jelölte meg a végrehajtás egyik tényezőjének, azt 
a veszélyt hordozta magában, hogy egy nem katolikus szakminiszter esetén, 
illetőleg azáltal, hogy a miniszter pártpolitikus, és az országgyűlésnek fele-
lős, a katolikus érdekek veszélybe kerülnek. A püspöki kar ennek megfele-

77  Gergely, 1996. 42.
78  Forster, 1925. 68.
79  Sarlós, 1987. 189.
80  Márkus, 1896. 219.
81  Keményfy, 1898. 28.
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lően feliratot készített, amelyben vagy egy egyházi és világi vegyes katolikus 
bizottmány felállítását javasolja a főkegyúri jog gyakorlására, vagy katolikus 
egyházi önkormányzat kialakítását.82 A felirat azonban már későn érkezett, 
V. Ferdinánd megszüntette a Kancelláriát, ügykörét a magyar minisztérium-
nak adta át, és ezt a főkegyúri jogra is érvényesítette. Ugyanakkor a kanono-
kok kinevezéséről nem szólt, és mivel ezt az áprilisi törvények sem tárgyalják, 
a püspöki kar a Mária Terézia óta elvett jog visszaadásaként értelmezte az ese-
ményeket.83

Amikor 1865-ben újra összeült az országgyűlés, és a képviselőház az 1848-
as törvények visszaállítását kérte a királytól a jogfolytonosság helyreállítása-
ként, a püspöki kar ismét szót emelt a III. tv. 6. §-a ellen, és kérte a főkegyúri 
jog király általi gyakorlását. Ezúttal a csongrádi főispán hatástalanította a klé-
rus ellenállását azzal a kijelentéssel, hogy a cél a jogfolytonosság visszaállítá-
sa, nem a katolikus egyház korlátozása.84 Látható tehát, hogy a főkegyúri jog 
legfelsőbb királyi jogként való felfogása kapcsán Ferenc József érdeke találko-
zott a főrendiház és főként az ottani klerikus tagok elképzeléseivel, így annak 
belefoglalása a határozatba mindenképpen indokoltnak tűnik. Másrészről ez 
a rövid kitérő arra is rámutat, miért csatolja hozzá a legfelső katolikus hierar-
chia kinevezéséhez az uralkodó a kanonokok kinevezését. Nyilvánvalóan rá 
kívánt mutatni arra, hogy ebben a kérdésben a püspöki kar 1848-as felfogása 
– szemben a főkegyúri jog uralkodói gyakorlásának kérésével – továbbra sem 
talált meghallgatásra a királynál.

A főkegyúri jogok megtartásához tartozik a 15. § is, amely a „papi vagy egy-
házi javak elidegenítése s terheltetése” tárgyát sorolja a királyi döntési jogkörbe, 
hiszen a főkegyúri jog egyik jogosítványa volt az egyházi vagyon felügyele-
te.85 Közvetetten ehhez a királyi jogosítványhoz tartozik a 11. § azon része is, 
amely a 10 ezer forinton túli vallási célú építkezések közalapokból való fedezé-
sét köti uralkodói elhatározáshoz. Érvényben hagyja a 19. § a főkegyúri jognak 
a görögkeleti egyházra történő 1790-es kiterjesztését is.86 Különösen érdekes-

82  Keményfy, 1898. 44.
83  Keményfy, 1898. 49.
84  Keményfy, 1898. 106–107.
85  Gergely, 1996. 40.
86  1790. XXVII. tv.: „Ő királyi apostoli szent felsége kegyelmesen beleegyezni méltóztatik, hogy 

az ország görög nem-egyesült lakosai, kik az országban polgárjoggal birnak, megszüntetésével az el-
lenkező törvényeknek, a mennyiben azok a görög nem-egyesültekre vonatkoznak, más honlakosok 
módjára, Magyarországban és a kapcsolt részekben jószágok szerzésére s birtoklására és minden 
hivatal viselésére képesek legyenek. Egyebekben a királyi felségnek a papság, egyház, vallás körül, 
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nek tűnik a főkegyúri jog gyakorlása tekintetében a 9. §, amely a legfelsőbb 
kegyuraság alatt álló plébániák adományozásáról rendelkezik. Ha figyelmesen 
olvassuk a szöveghelyet, a következő megállapításokat tehetjük: alapesetben 
ezeknek a plébániáknak a betöltésére az adott püspök tesz javaslatot, ennek 
alapján a kultuszminiszter nevezi ki az új plébánost, tehát ebben a vonatko-
zásban az uralkodó lemond legfelsőbb kegyúri jogosítványa érvényesítéséről. 
Ugyanakkor amennyiben a püspök javaslatát a szakminiszter kétségbe von-
ja, az uralkodó magához ragadja a kinevezési jogot. Meglátásunk szerint ezzel 
éppen az a király célja, hogy elkerülje a felesleges konfrontációkat a klérus és 
a kormány között azzal, hogy döntőbíróként lép fel a vitás esetekben. A legfon-
tosabb, hogy a plébánosi székek ne maradjanak huzamosabb ideig betöltetle-
nül, hiszen ez az alattvalók lelki üdvét veszélyeztetné. Fontos azonban, hogy a 
2000 forintot meghaladó jövedelmű plébániák esetében csak az uralkodónak 
van kinevezési joga. Mindez nemcsak az egyházi vagyon feletti ellenőrzés jogá-
val magyarázható, hanem minden bizonnyal azzal is, hogy a nagy jövedelmű 
plébániák az adott hitközösség életében is komolyabb szereppel rendelkeznek, 
példának okáért elemi iskolát tartanak fenn. Annak a megítélése, hogy az évi 
2000 forint jövedelem nagynak számít-e, több szempontból is problémásnak 
tűnik. Egyrészt nem áll rendelkezésünkre kimutatás a plébániák jövedelmei-
ről, csupán birtokaik nagyságáról.87 Másrészt a katolikus lelkészek állandó jö-
vedelmét, az ún. kongruát 1867-ben még nem szabályozták általánosan. Bár 
1792-ben és 1827-ben is készít az országgyűlés törvényjavaslatot a lelkészi 
kongrua megállapításáról, hogy a lelkészek megfelelő ellátásáról gondoskod-
jék, törvény 1867 után sem születik a tárgyban. Egyedül a legfelsőbb hierarchia 
jövedelmét szabályozták törvény által még I. Ferenc idején, 1803-ban: a prí-
más kongruája 150 ezer forintot, az érsekeké 60 ezer forintot, míg a püspökö-
ké 40 ezer forintot tett ki.88 A lelkészi jövedelem összegét csak az 1898. XIV. tv. 
és az 1909. XIII. tv. határozza meg, mindkettő 1600 forintban.89 Mindez persze 
szolgálhat érvényes összehasonlításul, hiszen ha a 2000 forintnyi évi jövedelem 
még 1909-ben is jóval az átlagfizetés felett van, akkor 1867-ben mindenkép-

a melynek gyakorlása nekik teljesen szabad lesz, továbbá az alapitványok, a tanulmányi rendszer, 
az ifjuság nevelése, valamint az ország alaptörvényeivel nem ellenkező kiváltságaik irányában meg-
illető jogai, a mint azokat a szent felség dicső emlékezetü őseitől vette, ugy föntebb emlitett Ő felsége 
részére továbbra is épségben maradván” Márkus, 1901. 179.

87  Balogh–Gergely, 1996. 232–236.
88  Boncz, 1888. 64.; Forster, 1925. 30.
89  Forster, 1925. 70.
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pen csak a nagyon vagyonos plébániák adományozását tartotta fenn magának 
az uralkodó. Alátámasztja ezt a megállapítást az is, hogy 1888-ban a legjelen-
tősebb osztrák plébánosnak, a bécsi lelkésznek a kongruája 1800 forint volt, 
és Boncz Ferenc miniszteri tanácsos röpiratában a fővárosi, azaz a legtekinté-
lyesebb magyarországi plébánosnak is csak 1600 forintnyi szabott jövedelmet 
javasol.90 Megállapíthatjuk tehát, hogy az uralkodó saját végelhatározási jogkö-
rében csak a legtekintélyesebb, leggazdagabb plébániák adományozását tartot-
ta meg, minden mást átengedett a szakminiszternek.

A határozat második pontja az állami hivatalnokok, miniszteri tisztvise-
lők, miniszteri titkárok kinevezését sorolja az uralkodó jogkörébe, előbbi-
ek esetében a VI. díjosztálytól felfelé. Ahhoz, hogy a paragrafus jelentőségét 
megállapítsuk, ismernünk kellene a fizetési kategóriák pontos rendjét. Ám 
ezúttal is, miként a plébánosi jövedelmek esetében, csupán egy későbbi álla-
pot alapján tudunk következtetni. 1883-ig ugyanis a köztisztviselők jövedel-
me egységes szabályozás hiányában meglehetősen heterogén képet mutatott. 
Először csak az említett évben határozták meg az első köztisztviselői törvén-
nyel, hogy a hivatali minősítés az iskolai végzettség függvényében alakul, és 
majd csak 1893-ban vezetnek be egységesen szabályozott illetményrendszert 
az állami hivatalnokok tisztviselőire.91 Ez alapján tizenegy fizetési osztályt 
határozhatunk meg az állami hivatalokban: az I. osztályba tartozik a minisz-
terelnök, a II. osztályba a miniszterek, a III. osztályba az államtitkárok, majd 
a VI. osztályba a miniszteri tanácsosok, a VII. osztályba a miniszteri titkárok, 
a IX. osztályba a miniszteri fogalmazók, a X. osztályba a miniszteri segédfo-
galmazók, végül a XI. osztályba az irodai segédtisztek.92 Ezzel párhuzamo-
san, viszonyítási alapként felvázolhatók azon tisztviselők fizetési kategóriái 
is, akik nem a miniszteri apparátust alkotják, az első két osztályba a nagykö-
vetek, a tábornagyok, a táborszernagyok, a miniszteri rangú főhivatalnokok 
tartoznak például, a 3–5. kategóriába sorolják a főispánokat, a tábornokokat, 
az országos hatóságok főtisztviselőit, a 6–9. osztályba sorolhatók az egyetemi 
professzorok, a gimnáziumi igazgatók, a gimnáziumi tanárok, az ezredesek, 
az őrnagyok, a századosok, az állatorvosok és a rendőrfelügyelők, a 10–11. 
osztályba pedig a hadnagyok és főhadnagyok, a jegyzők, a tanítók és a segéd-

90  Boncz, 1888. 15. Ugyanakkor a dunamelléki református egyházkerület 1886-ban szabá-
lyozott lelkészi fizetései közül az I. osztályba tartozó legmagasabb jövedelem 2000 forint volt. 
Boncz, 1888. 17.

91  Gyáni–Kövér, 2001. 96.
92  Gyáni–Kövér, 2001. 96.
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fogalmazók tartoznak.93 Az uralkodói kinevezés tehát a miniszteri tanácso-
sig érvényesül, illetve a VII. osztályból a miniszteri titkárokra vonatkozik 
(ezért említi őket a szöveg külön). Meg kell jegyeznünk, hogy az állami hi-
vatalnokokon belül komoly határ húzódott a VI. fizetési osztálynál, ugyan-
is az uralkodó által kinevezett hivatalnokoknak egy éven belül meg kellett 
jelenniük egy hétfői vagy csütörtöki audiencián, vagyis a miniszteri taná-
csosi címtől felfelé számított egy hivatalnok udvarképesnek.94 A király tehát 
lényegében saját udvara tágabb környezetét alakította ki azzal, hogy bizo-
nyos rangtól felfelé maga nevezte ki a hivatalnokokat. Ennek egyik fontos kö-
vetkezményeként a társadalom felső rétegében világos belső határ húzódott 
aszerint, hogy mekkora presztízzsel bír az adott hivatalnoki állás.

A paragrafus értelmezése ugyanakkor rámutat arra is, hogy Ferenc József 
alkotmányos monarchiájában az uralkodó tényleges hatalmi tényezőként 
való működéséből következően egy nagy hagyományokkal rendelkező, pat-
rimoniális államfelfogás öröklődött át a korábbi monarchiából. Ennek alá-
támasztására érdemes a minisztertanácsi határozatot az 1839-es Habsburg 
családi statútummal95összeolvasni, ez ugyanis számos ponton megvilágítja 
az uralkodói végelhatározási jogkör elemeit. A családi statútum a Habsburg-
dinasztia családjogi szabálygyűjteménye, elkészítését I. Ferenc kezdeménye-
zi az 1820-as évek közepén, ám ő már nem éri meg a statútum létrejöttét, 
annak elfogadása fiára, Ferdinándra marad. A családi törvény megfogal-
mazásában elsősorban Metternichnek van szerepe, de magyar tanácsadói 
(főként Reviczky Ádám magyar udvari kancellár) is részt vesznek az egyes 
szabálytervezetek megvitatásában, illetve a formulázásban. Mivel a statútu-
mok a  Habsburg-abszolutizmus idejében fogantak, mindenképpen jellemzi 
őket, hogy az abszolút hatalommal rendelkező dinasztia magánjoga, illetve 
az általa kormányzott országok közjoga összemosódik, hiszen amikor példá-
ul az uralkodócsalád anyagi viszonyait szabályozza a szöveg, akkor egyben 
az államkincstár kiadásait is meghatározza, nem beszélve a családon belü-
li örökösödés, a házassági jog és az örökbefogadás szabályozásáról. Fontos 
közjogi vonatkozásai vannak tehát a családi statútumnak, mégsem tárgyal-
ta meg a magyar országgyűlés, és erre később sem kapott lehetőséget, mert 
a statútumot titokban tartották. Ezek alapján könnyű lenne felszínes párhu-

93  Bencze, 2001. 198–199.
94  Gyáni–Kövér, 2001. 101.
95  A családi statútumról lásd Eckhart, s. a. 3–52. Eckhart Ferenc magát a statútumot is közli 

művében.
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zamot vonni a családi statútum és a minisztertanácsi határozat között, hi-
szen az utóbbi is jelentős közjogi vonatkozásokkal bír, mégis titokban maradt. 
Tehát mindkettő értelmezhető a Habsburg-abszolutizmus dokumentuma-
ként. Véleményünk szerint azonban a legfontosabb hasonlóság nem ebben 
fedezhető fel. I. Ferenc ugyanis nem azért kíván családjogi szabálygyűjte-
ményt készíttetni, hogy leírva lássa, milyen abszolutista hatalomgyakorlás-
ra van lehetősége, hanem éppen azért, hogy a család jogi viszonyait tisztázza, 
pontosítsa, és ebben a tekintetben irányadó dokumentumot hagyjon fiára. 
Alapgondolata a családi egység megóvása, ennek érdekében rögzíti azokat 
a jogokat és kötelességeket, amelyek a családfőt, illetve a családtagokat megil-
letik.96 Ferenc tehát nem abszolút uralmának akar még inkább érvényt szerez-
ni, hanem rögzíteni akarja azokat a jogokat és kötelességeket, amelyek révén 
a család egyben tartható, és egységben kormányozható. Úgy véljük, ugyanez 
fedezhető fel Ferenc Józsefnél is a minisztertanácsi határozat kapcsán, mindez 
pedig arra mutat rá, hogy Ferenc József annak a hagyománynak a folytatója, 
amely nem választja el mereven az államot és az uralkodócsaládot, az ország 
kormányzását a család vezetésének analógiájára képzeli el, és a család- és 
az államfő jogi személyiségét egyesülni látja a király alakjában.

Következésképpen ebben a felfogásban az ország nem más, mint egy nagy 
család, amelyben a miniszterek a szűkebb családtagok, a király pedig a csa-
ládfő. Miként a családfő a statútum IV. fejezetének 25. §-a alapján felügyeletet 
gyakorol a családtagok udvartartásának megválogatása, a családtagok beren-
dezkedése felett,97 úgy felügyeli a miniszterek hivatali környezetének kialakí-
tását is azáltal, hogy megválogatja miniszterei közvetlen környezetét, hivatali 
apparátusát. Az Isten kegyelméből való uralkodó állama minden viszonyába 
betekintést nyer, mindenben felügyeleti joga van, hiszen az ő feladata az állam 
felvirágoztatása. 

Érdemes azonban kiegészítenünk a minisztertanácsi határozat szövegét. 
Noha expressis verbis csak a király jogköréről szól, minden esetben úgy kell 
értelmeznünk, hogy a magyar kormány jogosítványait is magában foglalja. 

96  Eckhart, s. a. 28–29.
97  „§ 25. Nicht minder wichtig ist in jener höheren Beziehung die Begründung der Etablissement 

jedes einzelnen Familiengliedes, ihre Standeswahlen, die Wahlen ihres Hofstaates, das ist der 
Personen, welche ihre nächste Umgebung bilden sollen, ihre Reisen, namentlich jene ins Ausland, 
Alle diese und ähnliche Handlungen, welche auf die Ruhe, Ordnung, Ehre und Wohlfahrt des 
Erzhauses, so wie des Staates nicht ohne Einfluss sind, bleiben demnach der besonderen Aufsicht 
Allerhöchsten Familienoberhauptes unterworfen, und können ohne dessen Vorwissen und 
Beistimmung nicht vorgenommen werden” Eckhart, s. a. 88.
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Ha ugyanis a VI. fizetési osztálytól felfelé az állami hivatalnokokat és a mi-
niszteri tisztviselőket az uralkodó nevezi ki, a VI. díjosztálytól lefelé mindez 
a miniszterek joga. Ez minden olyan esetben így értendő, amelyben a minisz-
tertanácsi határozat pontjai konkrét összeghatárokat állapítanak meg. Tehát 
az a séma érvényesül, hogy ami bizonyos szint felett az uralkodó joga, az al-
sóbb szinten a miniszter, illetőleg a minisztertanács jogkörébe tartozik. Saját 
hatáskörében a miniszter, minisztertanács ugyanolyan szuverenitással bír, 
mint az uralkodó a maga jogosítványaiban. Ezt ismét a családi statútumból 
eredeztethetjük: „Általános elve a statútumban, hogy a külön szuverénítás-
sal bíró ágak kis egységeket alkotnak, melyeken belül az illető ág feje ugyan-
azon jogokat gyakorolja, mint az egész család feje. […] A külön szuverénitással 
rendelkező ágak fejének ezen ág tagjai felett ugyanolyan jogai vannak, mint 
a családfőnek. Mivel azonban ezen ágak tagjai is részt vesznek a ház tagjait 
megillető jogokban és kiváltságokban, a családfőnek minden fontosabb ügy-
ről és elhatározásról, mely ezen ágakon belül történik, tudomással kell bír-
ni és az ő legfőbb tanácsát a mellékág fejének is meg kell hallgatni [Kiemelés 
– S. G.].”98 Ez az elv lép életbe tehát akkor is, amikor az uralkodó meghatároz-
za, mely ügyeket és milyen szinten kell döntése elé terjeszteni, ugyanakkor 
az általános felügyeleti jog is érvényesül, a bizalmas határozat utolsó pontja 
ugyanis azt mondja ki, hogy minden különös fontosságú eseményről jelentést 
kell tenni a királynak, tehát lényegében mindenről, amit ő vagy környezete je-
lentősnek tart, tudnia kell.

Lényeges továbbá, hogy ez a szemlélet, amely mind a családot, mind az ál-
lamot egymásra épülő, ugyanakkor a maguk szintjén szuverén egységekből 
alkotja meg, jelentősen hozzájárul a patrimoniális államszemlélet társadal-
mi átvételéhez. Az osztrák bürokrácia vizsgálata során állapították meg, hogy 
a hivatalviselők minden szinten a császárt képviselik, szuverenitásuk és dön-
tési jogkörük alapján saját hivatali körükben kis császárokként jelennek meg, 
akik abszolút, jóllehet felvilágosult és jóakaratú atyaként, Isten és császáruk 
kegyelménél fogva minden ügybe, érdekbe és viszonyba betekintenek, és 
mindenhol gondoskodnak a központi akarat érvényesüléséről.99 Ennek követ-
keztében a társadalom politikai szocializációjának szerves részét képezi a pat-
rimoniális állameszme, valamint a hatalom patriarchális felfogása, tekintélyt 
kölcsönözve a központi bürokráciának, emelve annak hatékonyságát.

98  Eckhart, s. a. 29., 33.
99  Wandruszka, 1975. XIV–XV.
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Ebben a szemléleti keretben a minisztertanácsi határozat főbb pontjai meg-
feleltethetők a családi statútum egyes részleteinek, így a Monarchia ural-
kodójának végelhatározási jogköre levezethetővé válik a Habsburg családi 
hagyományokból, valamint a patrimoniális államfelfogásból. A határozat 
pontosan felsorolja azokat a tisztviselőket, állami alkalmazottakat, akik köz-
vetlenül az uralkodótól kapják kinevezésüket. Kiemelt jelentőségük van ezek 
között az oktatás egyes résztvevőinek: az uralkodó nevezi ki az iskolai kerü-
leti főigazgatókat, az egyházmegyei iskolai főfelügyelőket, az egyetemi taná-
rokat és a magántanárokat, a jogakadémiai, állami felsőoktatási intézményi 
és gimnáziumi igazgatókat. Tehát befolyással rendelkezik az oktatásirányí-
tás és -ellenőrzés, illetve a legfelsőbb tanári kar kinevezése terén, de nem ha-
tározhatja meg az oktatás tartalmát, módszereit. Természetesen a személyi 
döntések közvetetten hatással vannak az oktatás tartalmára is, ám elsősor-
ban az uralkodó felügyeleti joga érvényesül az állami oktatás területén. Ezen 
a ponton ismét érdemes a családi statútumot idézni, hiszen a IV. fejezet meg-
határozza, hogy „a családfőnek a családtagok néhány más cselekedetében is 
felügyeleti joga van. Így jogában áll az összes főhercegek és főhercegnők neve-
léséről tudomást szerezni és őrködni azon, hogy a családtagok állásának meg-
felelő irányban történjék anélkül azonban, hogy a nevelési módba, melyet egyes 
családfők alkalmazni akarnak, beleszólna. Csupán a családi és az állami érde-
kek megóvásáról van szó.”100 Látható, hogy a végelhatározási jogkör ezt a fel-
ügyeleti jogot érvényesíti az állami oktatásban. Különösen fontosnak tűnik 
ez azért, mert az osztrák bürokrácia hagyományai alapján az állami hivatali 
apparátus megfelelő képzése elengedhetetlen a kellőképpen hatékony és meg-
felelő munkaéthoszú hivatalnoki kar képzéséhez, ennek pedig a gimnáziu-
mok adják az alapját, majd az egyetemeken, illetve magyar viszonyok között 
a jogakadémiákon szerzik meg a későbbi tisztviselők a legfontosabb szakis-
mereteket.101 Innen nézve mindenképpen lényeges, hogy miért éppen a gim-
náziumok és a jogakadémiák igazgatóinak kinevezését köti a minisztertanácsi 
határozat az uralkodó elhatározásához.

100  Eckhart, s. a. 36. A családtagok neveléséről és oktatásáról rendelkező rész: „Es steht 
demnach dem Allerhöchsten Familienoberhaupte zu, von der Erziehung sämmtlicher Prinzen 
und Prinzessinen des Erzhauses Kenntnis zu nehmen und darüber zu wachen, das selbe 
eine der erhabenen Stellung und Bestimmung der höchsten Familienglieder entsprechenden 
Richtung erhalte, ohne dass die Erziehungsweise, welche einzelne höchste Familienhäupter in 
ihrer Väterlichen Fürsorge anzuwenden finden, in höherem Maasse beschränkt werde, als dies 
Familien-Interessen oder das Staats-Interesse erfordern dürften” Eckhart, s. a. 88.

101  Wandruszka, 1975. XII–XIII. Lásd még Somogyi, 2006. 88. 
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Ahogyan az uralkodó családfőként felelős országa apparátusának kiválasz-
tásában, illetve a társadalom nevelésének felügyeletében, ugyanúgy az ő fel-
adata – a családi vagyon gyarapításának analógiájára – az állam vagyonának 
megőrzése és gyarapítása. Ez a felfogás jelenik meg a pénzügyi kérdések ural-
kodói döntés alá sorolásában, legyen szó oktatási, vallási vagy közúti építke-
zésekről. Felmerülhet ezen pontoknak olyan értelmezése is, amely szerint 
Ferenc József minden nagyszabású, azaz stratégiailag fontos beruházást maga 
kívánt eldönteni, hogy ezzel kézben tarthassa az ország infrastruktúráját. 
Ennek az interpretációnak az igazolásához, illetve elvetéséhez tudnunk kel-
lene, milyen nagyságrendű, mekkora jelentőségű beruházásokat köt a szöveg 
uralkodói jóváhagyáshoz. Mivel a határozat az útépítéseket, a vízi és a vasúti 
beruházásokat egyaránt 50 ezer forinton felül köti királyi döntéshez, érdemes 
e területeken vizsgálnunk Magyarország infrastrukturális fejlődésének mu-
tatóit. A vasúthálózat bővítésének első nagy hulláma az 1867–1873-as időszak, 
amelyben a vasúti tőke növekménye 54 millió forint volt.102 Mindez önmagá-
ban nem mutatja az egyes beruházások mértékét, ám az 50 ezer forintos ha-
tár meglehetősen alacsonynak tűnik. Ezt támasztja alá a vízépítési munkákra 
fordított állami kiadások vizsgálata is. Ebben az esetben mind a meglévő csa-
tornák fenntartásáról, a használható vízi utak kezeléséről, mind pedig újak 
kialakításáról, valamint folyószabályozásról szó van. Az 1867 és 1870 közötti 
időszakban a fenntartásra, kezelésre 141 ezer forintot ruházott be az állam-
kincstár, szabályozásra 634 ezer forintot. A hetvenes évek első felében, amikor 
megindult a Duna központilag tervezett szabályozása, a fenntartási költségek 
megduplázódtak (286 ezer forint), a szabályozási kiadások pedig megnégy-
szereződtek (2 328 000 forint). A nyolcvanas és a kilencvenes évek folyamán 
ezek az összegek még emelkednek, 1896 és 1900 között fenntartásra és sza-
bályozási munkálatokra együtt 5 299 000 forintot fordított az államkincstár. 
Továbbá 1871 és 1880 között csak a Maros és a Körös szabályozására 400 ezer 
forintot költött az állam, 1896 és 1912 között pedig a Dráva árvízvédelmére 
évente (!) 200 ezer forintot.103 Ezek a számsorok ismét arra engednek követ-
keztetni, hogy az 50 ezer forintos alsó határ az uralkodói végelhatározási jog-
nál tulajdonképpen már a közepes mértékű és jelentőségű beruházásoknál is 
az uralkodó jóváhagyását tette szükségessé. Ebből természetesen még nem 
következik feltétlenül, hogy Ferenc József tudatos koncepcióval készült volna 

102  Kaposi, 2002. 216.
103  Kaposi, 2002. 222–223.
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már 1867-ben az ország infrastruktúrájának teljes átalakítására, mégis felté-
teleznünk kell az állami vagyon felhasználásának felügyelete mellett a biro-
dalom központi érdekeinek érvényesítési szándékát is a magyarországi állami 
építkezéseknél.

Az államvagyon megtartásának célja érvényesül a bérleti, eladási szerző-
dések, kártalanítások, kártérítések uralkodói végelhatározásában is, bizonyos 
összeg felett ezekben az esetekben szintén Ferenc József mondja ki a végső 
döntést, ezáltal felügyeli azoknak az ügyeknek a végrehajtását, amelyekben 
az államkincstár érintett. Lényeges emellett a legfelsőbb kinevezéstől függő 
állami tisztviselők számára juttatott nyugdíjak, jutalmazások, alapítványi he-
lyek adományozása, mert ebben is a családi statútumot fedezhetjük fel minta-
ként: a rászoruló családtagoknak a családi alapból (Familienversorgungsfond) 
fizetett segélyekről, adományokról, akárcsak a családtagok apanázsáról a csa-
ládfő dönt.104 Ebben a szemléletben teljesen természetes, ha a hivatali appará-
tus szociális, anyagi juttatásairól is az uralkodó dönt.

Voltak olyan ügyek, amelyek királyi jogkörbe sorolását feltehetően nem an-
nyira a monarchikus elv dinasztikus hagyományainak, az államvagyon meg-
őrzésének és gyarapításának uralkodói kötelességének, mint inkább Ferenc 
József személyének, gondolkodásának tulajdoníthatunk. A 13. § például új hi-
vatali állomások létesítését, valamint meglévő hivatali állomások véglegesí-
tését köti uralkodói elhatározáshoz (átmeneti hivatali állomások létesítésére 
mindez nem vonatkozik). Itt feltehetően Ferenc József takarékossága lehetett 
döntő, ugyanis már a februári pontozatban is megjegyzi, hogy az 1848-ban 
létrehozott közmunka- és közlekedési minisztériumot, illetőleg a gazdasági 
minisztériumot össze kellene vonni, takarékossági szempontból.105 Tudjuk, és 
a fentiekben az építkezések uralkodói jogkörbe tartozásának vizsgálata során 
láthattuk is, hogy Ferenc József mennyire komolyan vette az állam vagyo-
nának ésszerű kezelését, ennek egyik szegmense pedig vitathatatlanul az ál-
lamapparátus megfelelő megszervezése volt. Ám ide tartozik a különböző 
intézmények létesítése is (mint a közép- és felsőoktatási intézmények, 21. §), 
a vasutak működésével kapcsolatos engedélyezések joga, illetve a korona- és 
kamarajavakat, valamint a bányákat érintő intézkedések. 

Az uralkodói dinasztikus hagyományokból eredő állameszme felől vizs-
gálva a végelhatározás alá tartozó ügyeket, legkönnyebben minden bizonnyal 

104  Eckhart, s. a. 39–40.
105  Kónyi, 1903. 312.
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a nemesítést, illetve a nemesség magánjogát és vagyoni helyzetét érintő tár-
gyak magyarázhatók. Mint azt az 1. § kapcsán említettük, a király jogkörébe 
tartozik az áprilisi törvények érvényességének fenntartása értelmében a ne-
mességadományozás, a címek adományozása. Emögött nyilván az a szemlélet 
húzódik, hogy a legfőbb méltóság, legmagasabb nemesség forrása az uralko-
dó, így egyedül ő adományozhat nemességet. Ez a felfogás jelenik meg abban 
a pontban is, amely a hitbizományok alakításának és megerősítésének jogát 
az uralkodóra ruházza,106 illetve a törvényesítési esetek (a nemesség viselésé-
nek törvényes elismerése, engedélyezése) uralkodói jóváhagyásában is. Ezzel 
függ össze a nemesi névváltoztatások és örökbefogadások királyi engedélye-
zése, a  nemesség viselése ugyanis genealógiához, tehát a névhez kötött, át-
ruházása az örökbefogadott családtagra pedig ugyanolyan jelentőségű aktus, 
mint egy új nemesítés. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy a dinasztián belüli 
örökbefogadás is csak a családfő engedélyével történhetett meg.107 

A nemesítés uralkodói jogának van egy sokat tárgyalt, valóban lényeges ve-
tülete: a hivatali nemesi réteg bővülése. Ebben az esetben a nemesítés nem 
csupán tradicionálisan uralkodói jogosítvány, hanem egyben eszköz is arra, 
hogy a hivatalviselők nagyobb társadalmi presztízsben részesüljenek, így 
erősödjön lojalitásuk, az uralkodó iránti érzelmi kapcsolatuk. A hivatali ne-
messég számának lendületes emelkedése azonban semmiképpen sem tehető 
a dualizmus időszakára, legalábbis a magyar társadalomtörténeti kutatások 
alapján. Míg ugyanis a 18. század végétől 1848-ig az uralkodó által nemesí-
tettek 70%-a hivatalnok vagy katonatiszt volt, addig az 1867 és 1918 közötti 
időszakban ez az arány jelentősen csökkent: 31%-a a nemesítéseknek a had-
sereg körében történt, és csupán 21%-a a hivatalnoki karban, így e két arány 
együtt is alig emelkedik 50% fölé; ezzel szemben a nemesítések legnagyobb 
arányban (36%) a gazdasági élet szereplőit, az ügyvédeket és a közjegyzőket 
érintették, ez a két csoport tehát feltűnően előretör.108 Mivel a valódi nemes-
ség és a hivatali nemesség közötti határ megmaradt, jóllehet a 20. század ele-
jére veszített élességéből, 109 a vállalkozói és az ügyvédi nemesség megugrása 
minden bizonnyal még inkább az igazi arisztokrácia elzárkózását vonta maga 

106  Vö.: „…mivel a családfő az országokból alakult hitbizomány ura, ő és örökösei a trónon, 
a hitbizomány későbbi urai tartoznak a család többi tagjainak ellátásáról gondoskodni” Kónyi, 
1903. 41.

107  Kónyi, 1903. 36.
108  Gyáni–Kövér, 2001. 101–102. 
109  Wandruszka, 1975. XIII.
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után. Egyrészről általánossá vált a patriarchális rangfelfogás a társadalom-
ban, másrészről azonban az előbbi folyamatot ellensúlyozni kívánva erősö-
dött a belső határvonal. 

A címek adományozásának ez esetben is volt egy lényeges következménye, 
bizonyos címek elnyerése révén ugyanis udvarképessé válhatott a megado-
mányozott, hiszen mind a belső titkos tanácsosoknak (miniszterek, főpapok, 
tábornokok és diplomaták részesültek ebben az elismerésben, tevékenységük 
alapján), mind a császári és királyi kamarásoknak (a címet kérvényezni kel-
lett, 16 nemes őst kellett felmutatni és komoly összeget befizetni) illett éven-
te legalább egyszer megjelenni az udvarban.110 Természetesen itt is komoly 
presztízskülönbségeket figyelhetünk meg a tisztán adományozott és a kérvé-
nyezés révén elnyert címek között.

Az eddigiekben azt próbáltuk meg alátámasztani, hogy az 1867. márciusi 
bizalmas minisztertanácsi határozat, illetve ennek kapcsán az uralkodó ma-
gyarországi végelhatározási jogkörének elemzésekor el kell távolodni az al-
kotmányosságot minden erejével korlátozni kívánó abszolutista uralkodó 
képétől; érdemes a forrás vizsgálatánál tekintettel lenni arra, hogy nemcsak 
a magyar politikai vezetők, hanem az abszolutista hagyományokba szocia-
lizálódott uralkodó is egy működő alkotmányos monarchia kialakítására 
törekszik, amelyben neki mint királynak megfelelő, szabatosan meghatáro-
zott pozíciója van. Ennek kapcsán végig kell gondolnunk, mit jelentett Ferenc 
József számára például az a meghatározás, hogy a VI. fizetési osztálytól fel-
felé ő nevezi ki az állami hivatalnokokat. Anélkül, hogy részletesen vizsgál-
nánk a téma archontológiai vonatkozásait, mindenképpen látnunk kell, hogy 
az abszolutista hatalomgyakorláshoz képest mindez kétszeres önkorlátozást 
hordoz magában: egyrészt – mint azt megállapítottuk – a király már azzal 
is jelentősen szűkíti a monarchiális hatalomgyakorlás terét, hogy egyáltalán 
rögzíti annak kiterjedését, méghozzá a kormánnyal egyetértésben. Ráadásul 
ennek során számos ponton ténylegesen csökkenti előjogait azáltal, hogy 
a legtöbb helyen konkrét határokhoz köti végelhatározási joga érvényesülé-
sét, tehát csak az esetek egy részében tartja fenn magának a végső döntési jog-
kört, az ugyanazon ügykörbe tartozó, de a meghatározott anyagi határ alatti 
eseteknél a kormány gyakorolhatja a végső elhatározás jogát. Ebben az értel-
mezésben Ferenc József egyértelműen igyekszik összehangolni a monarchi-
kus elvet az alkotmányosság kritériumaival. Ám maga a monarchikus elv sem 

110  Gyáni–Kövér, 2001. 101.



125Abszolutizmus és közjogi stabilitás az Osztrák−Magyar Monarchiában

zárja ki az alkotmányos viszonyokhoz való igazítást. Ferenc József monar-
chikus eszméje Novotny szerint alapvetően Mária Terézia gondolkodásából 
vezethető le, és legfontosabb jellemzője, hogy a királynak feltétlenül figyelem-
mel kell lennie a hagyományos és az írásba foglalt jogokra is. Ebben a tekin-
tetben Ferenc József jogfelfogásától idegen volt az önkény, az államérdekre 
hivatkozó jogsértés. Akár a koronázási esküről, akár a minisztertanácsi hatá-
rozatról, akár az országgyűlés által elfogadott és általa szentesített törvényről 
van szó, Ferenc József komolyan veszi abból eredő kötelességeit, mert ez felel 
meg felfogásának.111 

Az egész határozatot áthatja tehát az a szándék, hogy ne alakuljanak ki fe-
leslegesen olyan konfliktusok az uralkodó és miniszterei között, amelyek ne-
hezítenék az állam irányítását, hiszen a napi politikai küzdelmek szintjére 
húznák le az államapparátus személyi kérdéseit, az államvagyont érintő intéz-
kedéseket, az építkezéseket és az állami beruházásokat vagy az oktatásügyet és 
az egyházpolitikát. Az uralkodó végelhatározási jogkörének körülírása csök-
kenti a súrlódásokat a király és a kormány között, hiszen mindegyik pontosan 
ismeri saját jogait, ugyanakkor támogatást ad a kormánynak az országgyűlés-
sel szemben, hiszen éppen azokba az ügyekbe nem szólhat bele a parlament 
sem, amelyek a legtöbb interpellációra, vitára adnának okot. Ezért illeszke-
dik a királyi jogkörbe a határozat 12. §-a, amely előszentesítési jogként vált is-
mertté a magyar történeti irodalomban. Kezdettől fogva megfigyelhető, hogy 
a bizalmas minisztertanácsi határozat pontjai közül tulajdonképpen csak 
az előszentesítési jognak szentelnek figyelmet, ennek következtében azonban 
gyakorlatilag túlnő eredeti jelentőségén, és az uralkodói abszolutizmus leg-
károsabb, legtorzítóbb továbbéléseként tekintenek rá.112 A minisztertanácsi 
határozat újraértelmezése azonban nyilvánvalóan ezt a jogot is más összefüg-
gésekbe helyezi, leginkább azért, mert a különböző hatalmi érdekek össze-
egyeztetésében ismeri fel a funkcióját. Ezen a ponton egyetérthetünk Sarlós 
Béla értelmezésével: „A törvényjavaslatokra nézve elismert előszentesítési jog 
magyarázható akként is, hogy ezzel a király már jó előre közli a kormánnyal: 
milyen törvényjavaslattal szemben tagadja meg az utólagos szentesítést, mi-
lyen tartalmú törvényjavaslat az, amellyel gyakorlatilag értelmetlen az ország-
gyűlést foglalkoztatni, amely csak az országgyűlés és a király közötti ellentétet 
tenné nyíltan felismerhetővé. S magyarázható az előszentesítési jog akként is, 

111  Novotny, 1975. 58–59.
112  Somogyi, 2006. 76.
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hogy az előzetes garanciát jelent a kormány részére, hogy az általa előterjesz-
tett törvényjavaslatot, amennyiben azon lényeges változtatást nem hajt végre 
az országgyűlés, az uralkodó szentesíteni fogja, s ekként az előszentesítési jog 
– bár gyakorlatilag korlátozza a kormány és az országgyűlés jogait – egyben 
a kormányzás folyamatosságát kívánja biztosítani, már jó előre kiküszöbölni 
kíván mindenfajta közjogi összeütközést az országgyűlés és a király között.”113 
Az uralkodó előzetes jóváhagyásának joga tehát lehetővé, és egyben szüksé-
gessé tette a hatalmi tényezők egyetértését, és amennyiben ez megvalósult, 
az előszentesítési jog a Monarchia kormányzását tette gördülékenyebbé. 

Noha igaz, hogy uralkodói jogkörként kiterjedt a költségvetés terveze-
tére is, így általa az uralkodó megbéníthatta a kormány és az országgyűlés 
működését114 (hiszen ha nem hagyja jóvá előzetesen a költségvetés terveze-
tét, azt a kormány nem nyújthatja be az országgyűlésnek, elfogadott költség-
vetés nélkül pedig nem állhat fenn parlamentáris viszonyok közt egyetlen 
kormányzat sem), ugyanakkor ebben sem érdemes a kormány működését 
korlátozó, esetlegesen azt veszélyeztető királyi előjogot látni. A közös költ-
ségvetés Magyarországra eső részét ugyanis csak akkor lehet behajtani, ha 
az bekerül az országos költségvetésbe. Tehát ha nincs érvényes magyar bel-
ügyi költségvetés, lehetetlen végrehajtani a delegációk által elfogadott kö-
zös költségvetést is, ezzel pedig a közös hadsereg fejlesztése kerül veszélybe, 
ezt Ferenc József nyilván sosem vállalta volna. Ráadásul mivel a delegáció-
kat az országos parlamentek állítják ki, ha a parlament tevékenysége megakad 
(nem tudja elfogadni a költségvetést, esetleg feloszlatja az uralkodó), akkor 
a delegáció mandátuma is megszűnik, és ez esetben megint csak a közös költ-
ségvetés elfogadása válik kétségessé.

Elmondhatjuk tehát, hogy az előszentesítési jog nem a parlamenten kívüli, 
a kormányt közvetlenül befolyásoló abszolút hatalomgyakorlás eszköze, ha-
nem olyan jogi intézmény, amely lehetőséget nyújt újabb érdekegyeztetésre, 
további fórumot biztosít az egyetértés megteremtésére, a konfliktusok elke-
rülésére. Ha az uralkodó az előszentesítési jog révén képződött elvi hatalmi 
túlsúlyát a kormány ellen fordítaná, az egész birodalom költségvetését koc-
káztatná, ezzel pedig a hadsereg fejlesztését veszélyeztetné. Alapesetben így 
az előszentesítési jog inkább az uralkodó ellenőrző, felügyelő jogkörét terjesz-
ti ki a magyar kormány politikájára, törvénykezdeményező tevékenységére, 

113  Sarlós, 1976. 31.
114  Sarlós, 1976. 31–32.
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és legfontosabb funkciója Ferenc József számára minden bizonnyal az, hogy 
a közös hadsereg szempontjából fontos birodalmi költségvetési tételeknek 
a magyar költségvetésbe történő felvételét ellenőrizhesse.115 Így az előszente-
sítési jog veszít jelentőségéből, vagy legalábbis nem a királyi abszolutizmus 
fenntartásában nyeri el valódi jelentőségét, amint erre maga Sarlós is rámu-
tat későbbi művében.116 Az előzetes jóváhagyás uralkodói joga ugyanis tulaj-
donképpen meglehetősen stabil támaszként is szolgálhat a kormánypolitika 
mögött: amennyiben a kormánynak sikerül az uralkodó szempontjából is 
megfelelő módon elkészíteni a törvénytervezetet, biztos lehet benne, hogy 
azt szentesítik. Ezzel a tudattal pedig magabiztosabban fordulhat a kormány 
az országgyűléshez a törvénytervezet vitája során. Vagyis kijelenthetjük, hogy 
az előszentesítési joggal a magyar kormány valójában újabb lehetőséget nyer 
politikai vonalvezetése érvényesítésére, amennyiben sikerül meggyőznie a ki-
rályt tervezete elfogadhatóságáról. Ez a személyes befolyásolás lehetőségei felé 
tereli figyelmünket, és alkalmat ad arra, hogy a király személye körüli minisz-
ter tevékenységével behatóbban foglalkozzunk.

Az uralkodó végelhatározási jogköre a politikai gyakorlatban I. 
– A király személye körüli minisztérium

Az előző fejezetben megkíséreltük bemutatni az uralkodó legfelsőbb elhatá-
rozása alá tartozó ügyeket, megvizsgálva azok jelentőségét. Megállapítható, 
hogy a végelhatározási jogkör legtöbb eleme egyenesen következik a kirá-
lyi abszolutista hatalomfelfogásból, valamint a Habsburg dinasztikus-pat-
rimoniális állameszméből, ugyanakkor véleményünk szerint e felségjogok 
pontos körülírása és írásos meghatározása éppen ezen államfelfogás és az al-
kotmányos berendezkedés összeegyeztetését kívánta megvalósítani, másként 
fogalmazva a végelhatározási jogkör körülírása tette lehetővé, hogy a monar-
chiális elv az alkotmányos struktúrában is problémamentesen érvényesüljön. 
Egyfelől tehát a hagyományos királyi hatalomgyakorlás továbbélését, másfe-
lől a felelős kormánynak a politikai döntéshozatalba való bevonását segítette 
elő, hiszen mind az uralkodónak, mind a minisztertanácsnak lehetőséget biz-
tosított érdekei érvényesítésére; voltaképpen a hatalom állandó megosztását 
stabilizálta, miközben utat nyitott a folytonos érdekegyeztetésnek is. 

115  Sarlós, 1976. 38.
116  Sarlós, 1987. 187.
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Úgy véljük, hasonló megállapításra juthatunk, amennyiben a végelhatározá-
si jogkör gyakorlati érvényesülését vizsgáljuk. A következőkben erre teszünk 
kísérletet, középpontba helyezve a király személye körüli minisztérium mű-
ködését. Ahhoz ugyanis, hogy a király kimondhassa a végső döntést az erre 
fenntartott ügyekben, azoknak el kell jutniuk az uralkodó elé, méghozzá kel-
lően előkészítve. Mint látni fogjuk, ennek a lebonyolításában volt kiemelkedő 
jelentősége a felség személye körüli (vagy ahogyan a korban nevezték: „ke-
belbeli”) minisztériumnak. Ily módon a laterális miniszter testesítette meg 
az uralkodó és magyar minisztériuma közötti közvetítést. Kiinduló feltevé-
sünk az, hogy a királyi legfelsőbb döntés jogának gyakorlati megvalósulása is 
a különböző politikai akaratok összehangolását tette lehetővé (miként a jog-
kör részletes meghatározása), és ezen keresztül betekintést nyerhetünk abba 
a  folyamatba, ahogyan az alkotmányos rendszert kialakítói összehangolják 
a monarchikus elv továbbélésével.

E tekintetben különösen érdekes a felség személye körüli minisztérium meg-
szervezésének vizsgálata, amelyen keresztül a felelős magyar minisztérium 
létrejöttéről is megállapításokat tehetünk. Mint azt a bevezetőben is említet-
tük, a politikai gyakorlat bemutatásánál elsősorban a kiegyezés utáni évekre 
koncentrálunk, minket ugyanis az érdekel, miként vezették át a gyakorlatban 
az abszolutizmus maradványait egy alkotmányos rendszerbe, tehát ismét a két 
tényező összeegyeztetésére helyezve a hangsúlyt, és nem azok antagonizmusá-
ra. Továbbá a minisztérium dokumentumaiból fennmaradt forrásgyűjtemény 
meglehetősen hiányos, így a kutatónak le kell mondania az intézmény (időben 
és térben) teljes működésének áttekintéséről, amelyet a dolgozat terjedelmi ke-
retei sem tennének lehetővé. A továbbiakban ennek megfelelően a miniszté-
rium 1867-es, illetve azt közvetlenül követő működésével foglalkozunk, ebben 
az időszakban ugyanis jól megfigyelhető a kialakuló alkotmányos monarchia 
kezdeti képlékenysége, a különböző politikai tényezők együttműködésének 
a kialakítása. Természetesen igyekszünk kitérni a laterális minisztérium mű-
ködésének későbbi alakulására is, ám ezt inkább a tendenciák felvázolásának 
szándékával, semmint a teljesség igényével tesszük.

Mielőtt a kiegyezés utáni időszakra rátérnénk, tekintsük át a király sze-
mélye körüli minisztérium 1867 előtti alakulását. Az áprilisi törvények III. 
törvénycikke több ponton is foglalkozik az uralkodó és a felelős magyar mi-
nisztérium viszonyával. A 3. § szerint a király (illetve a nádor vagy a királyi 
helytartó) minden rendelete, határozata és kinevezése csak egy budapesti mi-
niszter ellenjegyzésével válik érvényessé, mint ahogyan a végrehajtó hatalmat, 
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amelyet eddig az uralkodó a Magyar Királyi Udvari Kancellárián, a Magyar 
Királyi Helytartótanácson és a királyi kincstáron keresztül gyakorolt, most 
a felelős magyar minisztérium által gyakorolja (6. §). Feltűnő módon azonban 
részletesebben csak a király személye körüli miniszter reszortját határozza 
meg a törvénycikk: egyrészről neki kell ellenjegyeznie a hadsereg országhatá-
ron túli bevetését és a katonai hivatalokra történő kinevezéseket (8. §), más-
részről „az országot felelősség mellett képviseli”, közreműködvén „mindazon 
viszonyokba, mellyek a hazát az örökös tartományokkal közösen érdeklik” 
(13. §).117 Ezek alapján szokás a király személye körüli minisztert kvázi kül-
ügyminiszterként megjelölni, akinek legfőbb feladata a kapcsolat biztosítása, 
ám nemcsak az örökös tartományok és Magyarország, hanem az uralkodó és 
a magyar minisztérium között is. Ez következik ugyanis köztes helyzetéből: 
állandóan az uralkodó mellett tartózkodik, ugyanakkor a magyar kormány 
tagja. Meglehetősen fontos szerepet tulajdoníthatunk tehát ennek a posztnak 
az 1848-as törvények alapján.

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy 1867 februárjában, amikor a király meg-
határozza az áprilisi törvényeken végrehajtandó változtatásokat, miként vi-
szonyul a mellé rendelt miniszter hatásköréhez. Nem meglepő, hogy a felelős 
magyar minisztérium kapcsán tulajdonképpen egyedül a felség személye kö-
rüli miniszter reszortjával foglalkozó paragrafusokhoz fűz változtató meg-
jegyzéseket (eltekintve a közmunka- és közlekedési, valamint a kereskedelmi 
minisztérium összevonásától). Ferenc József felfigyel a törvényben rejlő el-
lentmondásra: ha a 3. § szerint minden uralkodói rendelkezést egy budapesti 
miniszternek kell ellenjegyeznie, ez ellentmond a 8. §-nak, amely a hadsereg-
gel kapcsolatos intézkedéseket a bécsi miniszter ellenjegyzési jogkörébe utal-
ja. Kimondja továbbá, hogy ezt az ellenjegyzési jogkört össze kell egyeztetni 
a közös birodalmi miniszterrel.118 Nem fejti ki azonban, melyik miniszterre 
gondol; a birodalmi miniszter (Reichsminister) megnevezés talán Beust biro-
dalmi kancellári ambícióival hozható párhuzamba,119 ugyanakkor a birodal-
mi minisztérium a birodalmi kormányként felfogott három közös miniszter 

117  Márkus, 1896. 218–220.
118  „Der § 3 steht im Widerspruche mit dem § 8, in welch’ letzterem die Gegenzeichnung einiger 

allerhöchster Verfügungen als in den Wirkungskreis des an der Seite Sr. Majestät befindlichen 
Ministres und nicht in jenen der Minister in Pest-Ofen gehörig erklärt wird. Ueberdies ist dieser § 
mit der Stellung und der Wirkungkreise der gemeisamen Reichsminister in Einklang zu bringen” 
Kónyi, 1903. 311.

119  Vö. Somogyi, 1996. 18–19.
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hivatalát is jelentheti. Már ezen a ponton is megfigyelhető, miként szeretné 
kivonni Ferenc József mind a külügyet, mind a hadügyet a felelős magyar 
minisztérium befolyása alól, hiszen a közös miniszter hatáskörével történő 
összeegyeztetésben nyilvánvalóan az országos miniszternek maradna keve-
sebb jogosítvány. Ez válik egyértelművé a 8. §-hoz fűzött megjegyzésekben, 
itt ugyanis az uralkodó a hadügyi rendelkezések miniszteri ellenjegyzésének 
teljes elhagyását írja elő, azzal érvelve, hogy a hadsereg vezetésére felállított 
hadügyminisztérium szerepével és az uralkodó legfelsőbb határozataival nem 
egyeztethető össze a laterális miniszter kontrollja.120 Végül a 13. §-hoz fűzve 
ismét megjegyzi az uralkodó által jóváhagyott szöveg, hogy a közös miniszté-
riumok felállítása következtében lényeges változást szenved el a laterális mi-
niszter hatásköre, így azt össze kell egyeztetni az újonnan létrejövő birodalmi 
miniszterekével – nyilván az előbbi rovására.121

Úgy véljük, 1867 februárjában valóban nem sok alapja volt a király szemé-
lye körüli minisztérium fenntartásának. A hadügyi vezetést Ferenc József 
magának kívánta fenntartani, az örökös tartományok és Magyarország közös 
ügyeinek kezelését pedig a közös miniszterek reszortjába vonták, és ez egyben 
a két birodalomfél közti állandó kapcsolatot is feltételezte, különösen az or-
szágos törvényhozások által kiküldött delegációk ellenőrző tevékenysége ré-
vén. Mégis folytatta működését a kebelbeli miniszter a dualista rendszerben, 
ennek több oka lehet. 1848 után a külügyminiszter a Habsburg Monarchia 
legjelentősebb hivatalnoka, és ez mindenképpen részben abból a tényből kö-
vetkezik, hogy a mindenkori külügyminiszter egyben a császári ház minisz-
tere is, tehát a dinasztia magánjogi és közjogi ügyeit egyaránt intézi.122 1867 
után azonban a dinasztia nemcsak az osztrák császárt, hanem a magyar ki-
rályt is adja, és miként az udvartartás költségei sem tekintendők közös ügynek 
(hiszen Ausztria császára és Magyarország királya két külön közjogi funkciót 
gyakorol),123 a dinasztia ügyeinek lebonyolítását sem végezheti egyedül a biro-

120  „§ 8. Die Gegenzeichnung militärischer Ernennungen hat ganz zu entfallen. Die Art der 
Verwendung des ungarischen Heeres-Theiles aber fällt in den Bereich des Heeresleitung selbst, 
und ist daher die Gegenzeichnung diessfälliger Verordnungen bei Errichtung eines gemeinsames 
Kriegsministeriums mit der naturgemässen Bestimmung des höchstens zur diessfälligen Controle 
berufenen ungarischen Ministers an der Seite Seiner Majestät nicht vereinbarlich” Kónyi, 1903. 311.

121  „§ 13. Der Wirkungskreis des an der Seite Sr. Majestät befindlichen Ministers wird durch die 
Errichtung eines gemeinsamen Reichsministeriums eine wewsntliche Aenderung erleiden, und daher 
mit dem Wirkungskreise des Letzteren in Ueberstimmung zu bringen sein” Kónyi, 1903. 311.

122  Ez már a 19. század első felében is így volt, Metternich is kettős funkciót tölt be. Eckhart, s. a. 7.
123  Galántai, 1985. 92.
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dalmi miniszter – kell lennie magyar megfelelőjének a dualista rendszerben. 
„A felség személye körüli miniszternek is voltak – írja Somogyi Éva – házimi-
niszteri […] feladatai. Ő közölte a kormánnyal és a nyilvánossággal az ural-
kodócsalád híreit: születéseket, haláleseteket, házasságkötéseket; ő juttatta el 
az uralkodóhoz a közintézmények és a lakosság jókívánságait, a hivatalok és 
a magánosok ajándékait.”124 

Ám nemcsak ilyen formális feladatköre lesz 1867-től a király személye kö-
rüli miniszternek, a királyi végelhatározás alá tartozó ügyeket ugyanis ő 
terjeszti az uralkodó elé. Következésképpen meglehetősen fontos pozícióba 
kerül, hiszen minden, a minisztertanács által tárgyalt ügy és hozott határo-
zat átmegy a kezén, még ha csak egy felterjesztés erejéig is. Így ő lesz a magyar 
kormány kihelyezett bécsi képviselője, aki minden, az uralkodó elé kerülő 
tárgyról részletes információkkal rendelkezik, emellett pedig kapcsolatot tart 
a bécsi kormányszervekkel is. Ezen a ponton ismét Somogyi Évát, a miniszté-
rium kiváló ismerőjét idézzük, aki úgy véli, hogy kezdettől fogva csökken a la-
terális miniszter jelentősége, mert irányában (és itt nem személyes kapcsolatra 
gondolunk) bizalmatlan a magyar kormány, legfőképpen pedig a kormányfő, 
aki az 1867. március 29-i minisztertanácson elérte, hogy a magyar és a cisz-
lajtán miniszterek a miniszterelnök közvetítésén keresztül levelezzenek egy-
mással, és ne vegyék igénybe a király személye körüli minisztert.125 Mindezt 
Somogyi azzal magyarázza, hogy a kiegyezés pillanatában a magyar kormány 
még szeretne biztosítékokat szerezni az abszolutista kormányzás elkerülésére, 
így a laterális miniszternek leginkább technikai feladatot szánnak: ő lesz az, 
aki diplomataként közvetíti az ügyeket az uralkodónak.

A későbbiekben kifejtjük majd, miért nem tartjuk egészen elfogadhatónak 
Somogyi tézisét. Bár mindenképpen rendkívüli érdeme, hogy a király sze-
mélye körüli minisztert egy összetett hatalmi rendszer tényezőjeként tekinti, 
amelyben pozíciója nem eleve adott, hanem fokozatosan alakul ki a rend-
szer stabilizálódásával, ugyanakkor a minisztérium 1867-es ügykezelésének 
vizsgálata alapján126 arra a megállapításra juthatunk, hogy a kebelbeli mi-
nisztérium ténylegesen elősegítette a kapcsolattartást a magyar minisztériu-

124  Somogyi, 2006. 73.
125  Somogyi, 2006. 66.
126  Mivel a minisztérium forrásai igen hiányosak, leginkább az egykorú mutatókönyvek segít-

ségével lehet vizsgálni a grémium működését. A minisztérium elnöki osztályának iktatóköny-
vei mikrofilmen kutathatók a Magyar Országos Levéltárban: MOL Filmtár, 47722 1/C. Az 1867-
es mutatókönyv jelzete MOL K 20 Király személye körüli minisztérium. Elnöki iratok 343.
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mok és bécsi megfelelőik között, nem beszélve az udvari szervek és a magyar 
kormány viszonyáról. Nem csupán az egyes magyar és osztrák minisztériu-
mok egymást értesítő üzenetei mennek át a kebelbeli miniszter apparátusán 
(példának okáért a császári belügyminisztérium értesíti a magyar kormányt 
Beust közös miniszteri kinevezéséről, hivatali kinevezéseket közöl), hanem 
számos jelentősebb irat is. A magyar belügyminisztérium egyes hivatalnokok 
családi viszonyairól és magatartásáról érdeklődik, a volt Magyar és Erdélyi 
Udvari Kancellária tisztviselői és szolgaszemélyzete létszámát kívánja meg-
tudni, törvénycikkeket és felterjesztéseket küld, illetve tisztviselők okmányait 
kéri. A királyi kabinet segélyek összegeit küldi el a kebelbeli minisztérium-
nak, a főudvarmester és a főkamarás információkat kér olyan személyek-
ről, akik az ő hivatalánál folyamodtak hivatalnoki állás iránt, illetőleg udvari 
adományokról, kitüntetésekről értesít. A császári hadügyminisztérium a ma-
gyar honvédelmi minisztériumtól kér felvilágosítást egy nyugalmazott csá-
szári hadnagyról. Minden, az uralkodó által jóváhagyott kinevezés a laterális 
minisztériumon megy át, valamint a magyar és bécsi miniszterek levelezésé-
nek egy része is nyomot hagy a minisztériumi ügymenetben (a magyar ke-
reskedelmi miniszter például szakkönyveket kér a bécsi szakminisztertől). 
A magyar igazságügyminisztérium a hivatali helyek betöltése mellett bécsi 
törvényjavaslatokat kér, és maga is küld át a kebelbeli miniszter útján ma-
gyarországi törvényjavaslatokat. Amikor a miniszterelnök a Heves megyei 
kormányellenes megnyilatkozásokról jelentést tesz, és egyúttal királyi biztos 
kiküldését javasolja a megyébe, javaslatát a felség személye körüli miniszté-
riumon keresztül juttatja el az uralkodóhoz, és ugyanezen az úton kér min-
tát a királyi biztos kiküldéséhez, valamint annak jogköréről dokumentációt. 
Végül megemlíthetjük, hogy az olasz királyi követség is a laterális miniszté-
riumon keresztül kér felvilágosítást néhány személyről.

Úgy tűnik tehát, hogy a kebelbeli miniszter 1867-ben mindenképpen lé-
nyeges közvetítő feladatot teljesített, és a magyar kormány − minden „bal-
sejtelme” mellett is − kihasználta a Bécsben tartózkodó „kihelyezett” 
kormánytagot, aki egyébként a Bécsbe érkező magyar kormánytagok hivata-
li helységeit is biztosította. A kebelbeli minisztérium apparátusán olyannyi-
ra sokféle ügy ment keresztül, hogy azok áttekintő rendszerezése rendkívül 
terjedelmes lenne. Annyit azonban mindenképpen megállapíthatunk, hogy 
a minisztériumnak jelentős szerepe volt az 1867-es magyar minisztériumok 
megszervezésében, hivatali állásaik betöltésében. Ez pedig a mi nézőpon-
tunkból mindenképpen növeli a laterális miniszter jelentőségét, különösen, 
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ha meggondoljuk, hogy az 1867 előtti két évtizedben a magyar ügyek vite-
lét az Udvari Kancellária és a Helytartótanács bonyolította le, vagyis nem 
magyar kormányszervek. Az  alkotmányosság visszaállításával a központi 
kormányszervek feladatkörét a felelős magyar minisztériumoknak kellett 
átvenniük, mégpedig úgy, hogy közben nem állhatott le a folyamatban lévő 
ügykezelés. Tulajdonképpen működés közben, meglehetősen rövid idő alatt 
kellett kiépíteni a miniszteri apparátust (hiszen nem volt idő új hivatalnoki 
kar képzésére), és ez igen nagy próbája volt az új berendezkedésnek. E kez-
deti nehézségek áthidalására voltaképpen a legegyszerűbb és legésszerűbb 
megoldást választották: nagy tömegben átvették az udvari hatóságok bü-
rokráciáját mind Magyarországon, mind pedig Ausztriában.127 A kérdéssel 
a minisztertanács is foglalkozik március 31-i ülésén, és a miniszteri appará-
tus kialakítását meggyorsítandó elhatározza, hogy a korábbi személyzet át-
vételéhez nem szükséges uralkodói jóváhagyás.128

A kebelbeli minisztérium, miként erről az Elnöki Osztály iratai tanúskod-
nak, szinte teljes egészében az Udvari Kancellária hivatalnoki karát alkalmaz-
za saját apparátusában. Ennek egyik oka, hogy a kancelláriai hivatalnokok 
megbízhatóságához és szakértelméhez nem férhet kétség, ezért az uralkodói 
kinevezést is sokkal könnyebb elérni, mint a homo novusok esetében. Így nem 
véletlenül említi Barthos János miniszteri titkárrá történő kinevezési folya-
modványában Festetics miniszter, hogy az illető személy udvari tanácsosként 
tevékenykedett, sőt a Magyar Udvari Kancelláriában is dolgozott, az uralko-
dó „legmagasabb környezetében”.129 Amikor pedig két országgyűlési képvise-
lőt, Szirmay Gézát Zemplénből és Franschenfels Emilt Brassóból miniszteri 
titkárokká szeretné kineveztetni, a miniszternek láthatóan alá kell támaszta-
nia döntését: „mindketten őszinte ragaszkodással csatlakoztak a’ képviselő ház 
többségéhez, ’s azon elveket követik, melyeket Felséged hű magyar Ministeriuma 
képvisel,- teljesen meg vagyok ennélfogva győződve, hogy legfelsőbb kinevezte-
tésük esetén hivatalos kötelmeiknek tántoríthatlan hűséggel, ’s ernyedetlen buz-
gósággal fognának megfelelni.”130 Legegyszerűbb és egyben leghatékonyabb 

127  Somogyi, 1996. 29.
128  „E megállapodás alapelveihez képest a’ volt magyar vagy erdélyi udvari Kanczellária, úgy 

szintén a volt magyar királyi Helytartótanács személyzetéből azok, a’ kiket az egyes szakminiszte-
rek alkalmazni óhajtanának, nem fognak Ő Felségéhez ujabb kinevezés végett felterjesztetni, ha-
nem egyszerűen beosztatnak” MOL K 27 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1867. március 31.

129  MOL K 20 Király személye körüli minisztérium. 1./41.
130  MOL K 20 Király személye körüli minisztérium. 1./45.
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módja tehát a miniszteri apparátus feltöltésének a kancelláriai bürokrácia át-
vétele, azért is, mert a laterális miniszter veszi át a feloszlatott udvari kan-
celláriák személyzeti kimutatásait, és annak alapján pontosan tájékozódhat 
a hivatalnoki kar összetételéről és személyi viszonyairól. Akárcsak Barthos 
esetében, más kinevezési kérelmeknél is erre a személyzeti anyagra támasz-
kodik, és a többi minisztériumot is ennek segítségével tájékoztatja az egykori 
kancelláriai tisztviselőkről. Emellett, amikor Festetics miniszter a pénzügy-
miniszternek megküldi a hivatali apparátus kialakításáról szóló jelentését, és 
annak anyagi vonatkozásaira jóváhagyást kér, nyíltan kijelenti, hogy minisz-
teri tisztviselői karát „a fennállott magyar és erdélyi Kanczellariák létszámából 
szándékozom általvenni”,131 tehát a miniszter tudatos személyi politikájáról 
van ez esetben szó. Érdemes azt is megemlítenünk, hogy azokban az esetek-
ben, amikor a kebelbeli minisztérium nem a volt Kancellária tisztviselőjét 
alkalmazza, hanem a magyar közigazgatásból vesz át hivatalnokot, felvilágo-
sítást is a magyar szakhatóságtól kér, például Huszár Imre kismartoni szol-
gabíró esetében, aki maga folyamodik a miniszterhez, hogy állást nyerjen 
a minisztériumban, Festetics pedig a belügyminisztertől kér tájékoztatást.132

A Kancellária hivatalnoki karának átvétele az ügyintézés fennakadás nél-
küli folytatása miatt is célszerű. Ebben a tekintetben tűnik igazán lényegesnek, 
hogy a király személye körüli minisztérium aktái között található az a kimu-
tatás, amely a Magyar és az Erdélyi Udvari Kancellária 1867. március 10-i fel-
oszlatásakor folyamatban lévő ügyek jegyzékét közli, és arról tájékoztat, hogy 
melyik ügy melyik szakminisztériumhoz kerüljön.133 Minden bizonnyal a fel-
oszlatott kancelláriák minden anyagát a kebelbeli minisztérium veszi át, és 
továbbítja a megfelelő minisztériumhoz. Következésképpen jelentős a szerepe 
az ügyintézés kontinuitásának biztosításában, és erre elsősorban azért vállal-
kozhat, mert a Kancellária tisztikarának jelentős részét is átvette. Ugyanakkor 
feltűnő, hogy egyetlen kancelláriai ügyet sem vesz át a kebelbeli minisztéri-
um, minden folyamatban lévő intézkedést valamelyik szakminiszterhez to-
vábbít, még a marosszéki főkirálybíró részére kérelmezett kitüntetési ügyet 
is (pedig a kitüntetési, cím- és nemességadományozási ügyek mindig ennek 
a minisztériumnak a reszortjába tartoztak 1867 után is). Nyilvánvaló, hogy 

131  MOL K 20 Király személye körüli minisztérium. 1./65.
132  MOL K 20 Király személye körüli minisztérium. 1./661.
133  „Jegyzéke a Martius hó 10-ik a feloszlatott erdélyi udvari Cancellariahoz érkezett, a Magyar 

Ministerium eldöntése alá bocsajtott beiktatott ügydaraboknak” MOL K 21 Király személye kö-
rüli minisztérium. 312.



135Abszolutizmus és közjogi stabilitás az Osztrák−Magyar Monarchiában

rengeteg tennivalója van a miniszternek 1867 folyamán, és csökkenteni akar-
ja feladatait. Ezzel másfelől számos olyan ügyet ad át a minisztériumoknak, 
amelyek elintézéséhez képzett, gyakorlott tisztviselőkre van szükség. Nem vé-
letlen ezek után, hogy a király személye körüli miniszter azoknak a volt kan-
celláriai hivatalnokoknak a további alkalmazásáról is gondoskodik, akiket ő 
maga nem tud foglalkoztatni. Ebben az ügyben a miniszterelnöknek levelet ír, 
amelyben felhívja a figyelmet az állás és hivatal nélkül maradt kancelláriai hi-
vatalnokokra: „A fönnállott Magyar és erdélyi Udvari Cancellariahoz tartozott 
és a vezetésemre bizott Ő felsége személye körüli Magyar Ministeriumnál alkal-
mazást nem nyert szolgai személyzetnek jegyzékét és személyzeti kimutatásait 
van szerencsém Nagy Méltoságodnak szives intézkedés végett oly megjegyzéssel 
[…] megküldeni, miszerént a jegyzékben megnevezett egyének mint kiszolgált 
katonák az eddigi gyakorlat szerént, polgári hivatalszolgai állomásokra való 
alkalmaztatásra igényt tarthattak, és a mellékelt személyzeti kimutatások ta-
nusága szerént a feloszlatott kir. udvari Cancellariánál több ideig mint szolgák 
alkalmazásba is voltak.”134 Ezek a hivatalnokok mind helyet kapnak az egyes 
szakminisztériumokban, a Helytartótanács tanácsosai rendre a belügymi-
nisztériumba kerülnek osztálytanácsosokként vagy titkárokként.135 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a laterális miniszter valóban jelentős szerepet 
játszott a felelős magyar minisztériumok hivatali apparátusának kialakításá-
ban, ezt pedig azáltal tehette meg, hogy a királyi végelhatározás alá tartozó fel-
terjesztések az ő hatáskörébe tartoztak, és így a kancelláriai hatáskörből (és ezzel 
együtt a tisztikarból és az ügyintézési gyakorlatból is) jelentős mértékben örö-
költ. Mindez megmutatkozik abban is, hogy nemcsak a tisztviselők elhelyezését, 
hanem az egyes reszortok intézéséhez szükséges iratanyag továbbítását is a late-
rális minisztériumon keresztül oldják meg. Nem tisztázott − kutatásunk jelen-
legi eredményei alapján sem −, hogy a kancelláriai és a helytartótanácsi levéltár 
anyaga milyen mértékben kerül át 1867-ben a  magyar minisztériumokhoz. 
Feltételezhetjük ugyanakkor, hogy a bécsi udvari hatóságok iratai a császárvá-
rosban maradnak, és csak a szükséges aktákat továbbítják a szakminisztériu-
mi apparátus felé. Ebben pedig lényeges szerepe van a kebelbeli miniszternek, 
hiszen ő Bécsben tartja fenn hivatalát. Tekintsük például Emich Gusztáv pesti 
polgár, nyomdász és könyvkiadó ügyét: a Bolond Miska című lap biztosítékának 
kiadatását kéri 1866-ban, az intézkedés azonban átnyúlik a következő évre is, 

134  MOL K 20 Király személye körüli minisztérium. 1./61.
135  MOL K 21 Király személye körüli minisztérium. 1./1454., 1518.
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így az iratok a Kancelláriától a belügyminisztériumhoz kerülnek. A belügymi-
niszter átküldi a vonatkozó dokumentumokat az igazságügyminisztériumba, 
ám ott nem találják az egykori felségfolyamodványt, ezért a belügyminiszter 
a király személye körüli minisztert kéri meg, hogy kerestesse ki azt a kancellá-
riai levéltárban. Ezt Festetics miniszter megteszi, de az ügy elintézése után kéri 
a felségfolyamodvány visszaküldését.136 Vagy vegyünk például egy másik ügyet. 
Gergelyi Tivadar feltehetően 1866-ban a magyar forradalmi bizottmány meg-
bízottjaként tevékenykedett egy magyar légió felállításában és egy lengyelor-
szági felkelés előmozdításában. Elfogták, és felségárulás bűntényében elítélték, 
de kihasználva Ferenc József amnesztiáját, 1867-ben Gergelyi apja kegyelemért 
folyamodik a miniszterelnökhöz. Andrássy felkéri Festeticset, hogy a Gergelyi 
Tivadar elítélésére és fellebbezésére vonatkozó katonai bírósági és udvari kan-
celláriai iratokat küldje meg neki. A laterális miniszter − a források tanulsága 
alapján − a K. K. Polizeiministerium és a K. K. Kriegsministerium egy-egy aktá-
ját is a miniszterelnök rendelkezésére bocsátja, amelyek szintén fontosak a ke-
gyelmi kérvény előkészítésében.137

Látható, hogy a felség személye körüli minisztérium jelentősen meg-
könnyíti más minisztériumok munkáját 1867-ben, nemcsak azáltal, hogy 
gyorsan és hatékonyan bonyolítja le a kancelláriai tisztviselők áthelyezé-
sét a  minisztériumi apparátusba, hanem azáltal is, hogy a szükséges ira-
tok rendelkezésre bocsátásával elősegíti az újonnan felálló minisztériumok 
ügyintézését. Ebből a szempontból fontos technikai segítséget nyújt a fe-
lelős magyar kormányzat működésének megindulásához, közvetve pedig 
az alkotmányos politikai gyakorlat kialakításához. Legfőbb feladata azon-
ban, hogy az uralkodói végelhatározás alá tartozó ügyeket a király elé ter-
jessze. A meglehetősen hiányos forrásanyag ismeretében is kijelenthetjük, 
hogy e tekintetben tevékenysége kimerült a szakminisztériumoktól érkező 
tervezetek, előterjesztések összegzésében és felségfolyamodványban történő 
továbbításában az uralkodó elé. 1867. március 17-én például a pénzügymi-
niszter kezdeményezi a Magyarországon és Erdélyben elkövetett adócsalá-
sok, adózási kihágások büntetéseinek elengedését. Felterjesztését a kebelbeli 
miniszter továbbítja, ellátva a maga felségfolyamodványával, majd a megen-
gedő legfelsőbb határozatot is ő küldi vissza a szakminiszternek.138 Nagy Pál 

136  MOL K 21 Király személye körüli minisztérium. 1./838., 1839.
137  MOL K 21 Király személye körüli minisztérium. 1./324.
138  MOL K 21 Király személye körüli minisztérium. 1./416.
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politikai menekült ügyében Andrássy kegyelmét kér az uralkodótól, kérvé-
nyét Festetics továbbítja, ezúttal is elkészíti azonban a maga folyamodvá-
nyát.139 Látszólag tehát ezekben az esetekben is pusztán formális, technikai 
feladata van: a hozzá beérkező, legfelsőbb döntést igénylő ügyiratokat átol-
vassa, összefoglalja egy felségfolyamodványban (rendszerint német nyelven) 
és átküldi az uralkodónak. Ha azonban tanulmányozunk néhány ilyen fo-
lyamodványt, másként kell tekintenünk a miniszter funkciójára. Ezek a for-
rások ugyanis azt a célt szolgálják, hogy az uralkodó jóváhagyását elnyerjék 
a magyar minisztériumok által előkészített tárgyakban. Másként szólva 
nem az önálló királyi döntéshozatalt kívánják elősegíteni, hanem feladatuk 
az, hogy az adott ügyben az a döntés szülessen, amit a magyar szakigazgatás 
előkészített. „A felségfolyamodvány – jegyzi meg Somogyi Éva – műfaj. Nem 
informatív beszámoló, nem a császárhoz intézett emlékirat vagy memoran-
dum, hanem olyan írásos elaborátum, amelynek kifejezetten az a célja, hogy 
a legmagasabb helyre terjesszék, abból a célból, hogy az uralkodó szentesítse. 
A felségfolyamodványt rendszerint eleve úgy küldik el, hogy mellékelik hozzá 
a »legfelsőbb elhatározás« tervezetét.”140 

A laterális miniszternek tehát fontos szerepe van még azokban az ügyekben 
is, amelyek szakmai előkészítésébe érdemileg nem folyik bele, ugyanis az ő 
feladata olyan módon előadni a szakminisztérium álláspontját, hogy az ural-
kodói döntés azzal összhangba kerüljön. Sok esetben már az sem egyszerű 
folyamat, ahogyan az uralkodó elé eljutnak a neki szánt ügyek. Még a leg-
formálisabb előterjesztések (hálafeliratok, hódoló folyamodványok) is több 
lépcsőben kerülnek Bécsbe: általában egy területi közigazgatási hatóság (kor-
mányszék, királyi biztos, főispán) küldi el valamelyik miniszternek, az átkül-
di a miniszterelnöknek, aki továbbítja a kebelbeli miniszternek.141 Az esetek 
többségében tehát a Hoflager-miniszter valóban az ügymenet legfelső pontján 
áll, ebből egyfelől az következik, hogy mire hozzá eljut egy felterjesztés, azt 
már több más minisztérium is megismerte, a miniszterelnök pedig minden 
esetben foglalkozott vele (nem szólva arról, hogy a fontosabb ügyek a minisz-
tertanácson is megjelentek napirendi pontként, lásd később). Másfelől ez teszi 
lehetővé, hogy a király személye körüli miniszter megfelelő érveléssel tudja 
alátámasztani a javasolt uralkodói döntést. 

139  MOL K 21 Király személye körüli minisztérium. 1./417.
140  Somogyi, 1996. 119.
141  MOL K 21 Király személye körüli minisztérium. 1./3121., 3124.
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Ugyanakkor érdemes azokat az eseteket is megvizsgálni, amelyekben maga 
a  laterális miniszter is részt vesz a tényleges előkészítésben, és itt nemcsak 
a  már említett irattovábbítási funkciójára gondolunk. Ha azt kívánjuk be-
mutatni, milyen jelentősége lehetett a felség személye körüli miniszternek ál-
talában a királyi végelhatározás elnyerésében, kiemelten kell foglalkoznunk 
a kitüntetési, címadományozási, nemesítési ügyekkel. Ezek az esetek tartoz-
tak ugyanis leginkább a miniszter reszortjához abban az értelemben, hogy 
ezekben az ügyekben az érdemi döntéshozatalban is részt vett. Tekintsünk 
néhány példát 1867-ből. Wlád Alajos Krassó megyei főjegyző és országgyű-
lési képviselő nemesi címért folyamodik, ügyében a kebelbeli miniszter a bel-
ügyminisztertől kér jelentést és véleményezést. Wenckheim Béla leveléből 
kiderül, hogy a szakminiszter a Krassó megyei főispán véleményét is kikér-
te. Festetics miniszter mindezeket megismerve és összesítve ajánlja Wládot 
a nemesi címre, amelyet az természetesen meg is kap.142 Heindl János bras-
sói orvosnak városa lakosai kérnek kitüntetést a kolerajárvány idején tanú-
sított szolgálatkészségéért. A Hoflager-miniszter ezúttal is a belügyi tárcától 
kér tájékoztatást, a belügy pedig az erdélyi királyi főkormányszékhez fordul, 
amely értesíti a kormányt, hogy Heindl már kapott jutalmat tevékenységé-
ért. Következésképpen mind a belügyminisztérium, mind a király személye 
körüli minisztérium elutasítja a kitüntetési kérvényt, és az uralkodó pusztán 
ezt az elutasítást hagyja jóvá.143 Bősz János bányabogsáni tanítót kitüntetés-
re ajánlja a megyés püspök, a tárnokmester, a kultusz- és a belügyminiszter 
is, és a felség személye körüli miniszter csak ezek ismeretében szerkeszti meg 
felségfolyamodványát.144 Eisenreich József pozsonyi távírdai főfelügyelő ki-
tüntetési folyamodványa kapcsán az egykori távírdai hadi állomást szerve-
ző távírdai tisztviselő, a pesti állami távírdai főfelügyelőség és a bécsi távírdai 
igazgatóság mint szakhatóságok tesznek jelentést.145 

Megfigyelhető az az alaposság, amellyel a miniszter az egyes esetekben utá-
najár a kitüntetés, címadományozás jogosságának. Még azokban az esetek-
ben is a belügyminisztériumhoz fordul jelentésért, amikor a főudvarmesteri 
hivatal javasol valakit kitüntetésre.146 Láthatóan minden esetben a magyar 
kormányszervekre támaszkodva készíti el a felségfolyamodványt, tehát nem 

142  MOL K 21Király személye körüli minisztérium. 1./84., 1524., 2527.
143  MOL K 21 Király személye körüli minisztérium. 1./1036., 3464., 3829.
144  MOL K 21 Király személye körüli minisztérium. 1./1078.
145  MOL K 21 Király személye körüli minisztérium. 1./1951.
146  MOL K 21 Király személye körüli minisztérium. 1./2176., 2354.
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az udvari körök kapcsolatrendszerét használja ki (persze ezt nem is tehetné 
sok esetben, az udvari hatóságok ugyanis nem rendelkeznek elegendő infor-
mációval a folyamodó személyéről), vagyis még a nemesítések, kitüntetések 
esetében, tehát egy tradicionális uralkodói felségjog gyakorlásánál sem merül 
fel semmilyen abszolutista kamarillapolitika. Ennek kapcsán kell megemlíte-
nünk azt is, hogy a király személye körüli miniszter tevékenysége folytán vá-
lik a címadományozás, kitüntetés is a modern bürokrácia egyik ágává. Hiszen 
a laterális minisztérium ezekben az esetekben valóban szakhatóságként mű-
ködik, jelentéseket kér, összefoglal, továbbít, a királynak pedig csak a legvég-
ső hozzájárulást kell megadnia. Ebben pedig azt látjuk a legjelentősebbnek, 
hogy a minisztérium tevékenysége következtében a hagyományos patrimoni-
ális szemléletből eredő királyi felségjog gyakorlása szervesen összekapcsoló-
dik a modern szakigazgatással, a monarchikus elv érvényesül az alkotmányos 
berendezkedésben, méghozzá minden fennakadás vagy uralkodói túlhatalom 
nélkül. Maga Festetics olyannyira komolyan veszi feladatát, hogy egy ízben 
figyelmezteti a belügyminisztert: csak olyan személyeket terjesszenek fel ki-
tüntetésre vagy nemesítésre, akik valóban megérdemlik azt.147 Megítélésünk 
szerint mindez nemcsak azt mutatja, hogy a Hoflager-miniszter túlságosan 
elfoglalt, és szeretné már előre szelektálni az elé kerülő ügyeket, hanem arról 
is bizonyságot tesz, hogy a miniszter minden esetben maga is utánajár a folya-
modók érdemlegességének, vagyis komolyan végzi feladatát.

Ebből következően nem meglepő, hogy az uralkodó rendszerint nem is hoz 
más döntést, mint amelyet a legfelsőbb határozat tervezetében minisztere elő-
terjeszt. Az általunk vizsgált anyagban egyetlen esetben történik meg, hogy 
az uralkodó nem adja meg a kívánt címet: König János nyugalmazott pénzügyi 
fogalmazó királyi tanácsosi címet kér, ezt mind a budai főpolgármester, mind 
a belügyminiszter, mind pedig a kebelbeli miniszter pártolja, ám az uralko-
dó elutasítja.148 Meglátásunk szerint azon egyszerű oknál fogva teszi ezt, hogy 
a királyi tanácsosi címért nem lehet Ferenc József idejében folyamodni, azt csu-
pán az uralkodó adományozhatja, saját belátása alapján. Ettől eltekintve azon-
ban rendre a felségfolyamodványban megfogalmazott döntések születnek.

Mindez azt is feltételezi, hogy az uralkodó kiemelt bizalommal van kebel-
beli minisztere iránt. Ne feledjük, hogy a magyar kormánynak ő az egyedüli 

147  MOL K 21 Király személye körüli minisztérium. 1./2991. A nemesítés kapcsán a kérdéssel 
a magyar minisztertanács is foglalkozik, vö. MOL K 27 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1867. 
július 24.

148  MOL K 21 Király személye körüli minisztérium. 1./1327.
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tagja, aki mindig az uralkodó környezetében van, hivatalos és nem hivatalos 
minőségben is, részt vesz az udvari eseményeken, elkíséri az uralkodót a bi-
rodalmon belüli utazásaira, és a nagy őszi hadgyakorlatokra is, így azok közé 
a személyek közé tartozik, akik Ferenc József közvetlen környezetében mű-
ködnek, és akiktől az uralkodó bizalmas tanácsokat is elfogad. A Hoflager-
miniszter nem csupán előterjeszti a végelhatározás alá tartozó ügyeket, hanem 
meggyőzi az uralkodót azok elfogadásáról, és ebben a tekintetben az  elő-
szentesítési jog sem az uralkodói abszolutizmus érvényesülésének tekinthe-
tő, hanem olyan biztosítéknak, amely lehetővé teszi, hogy a magyar kormány 
összeegyeztesse érdekeit az uralkodóéval. Elmondhatjuk tehát, hogy a kebel-
beli miniszter léte és tevékenysége az előszentesítési jog tekintetében is a kor-
mány felelős döntéshozatalát segíti elő, ily módon az alkotmányos tendenciát 
erősíti a birodalomban. Ráadásul a laterális miniszter tájékoztatja az uralko-
dót személyesen a magyar politikai élet egyes eseményeiről, a magyar köz-
élet történéseiről, így rendkívüli módon mérsékli a király és a kormány közti 
konfliktusok lehetőségét, ezzel ismét az alkotmánynak megfelelő hatalom-
gyakorlást segíti elő.149 Nem véletlen, hogy sok esetben kérik pártfogását, és 
nem csupán a címekért, segélyekért, jutalmakért és egyéb támogatásokért fo-
lyamodó állampolgárok, hanem a magyar miniszterek is.150 A király személye 
körüli miniszter tulajdonképpen a magyar kormány „előretolt helyőrsége”: 
olyan előkelő, anyagilag független arisztokrata politikus,151 aki egyaránt bírja 
az uralkodó és a kormány bizalmát is,152 így emblematikus alakja lesz a kor-
mány és az uralkodó kapcsolatának. Ennek következtében pedig szimbolikus 
jelentősége van a dualista állam alkotmányos monarchiaként történő vizsgá-
latában, hiszen voltaképpen az ő alakjában mutatkozik meg, miként csiszoló-

149  Somogyi, 2006. 77.
150  A már említett Emich-ügyben a belügyminiszter felveti, hogy a könyvkiadónak a Bécsi Ké-

pes Krónika kiadásáért és egyéb érdemeirt nemesi címet kellene adományozni. Ennek kapcsán 
Wenckheim előterjesztést is tenne az uralkodónak, de nem bizonyos annak sikerében, így arra 
kéri Festeticset, puhatolja ki az uralkodó véleményét, és vesse fel pártolólag az ügyet. Festetics 
ezt a felségfolyamodvány beérkezte után meg is teszi, Emich Gusztáv pedig nemesi címet kap. 
Vö. MOL K 21 Király személye körüli minisztérium. 1./1043., 2452.

151  Jellemzőnek tűnik ebben a tekintetben, hogy az 1869. június 9-i magyar minisztertanácson 
Festetics felveti miniszteri fizetése felére csökkentését, azzal indokolva döntését, „hogy ezen állo-
másra különben is mindig olyan egyéniség fog kineveztetni, ki nem lesz kizárólag hivatali fizetésére 
utalva”. A minisztertanács nem járul hozzá ehhez a nagylelkű ajánlathoz, hiszen a miniszteri fize-
tésekről nem a minisztertanács dönt. MOL K 27 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1869. június 9. 

152  Somogyi, 2006. 68.
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dik össze a monarchikus elv, az abszolutista hatalomgyakorlás hagyománya 
az alkotmányos, felelős politikai gyakorlattal. Úgy is mondhatnánk, hogy 
a Hoflager-miniszter személye révén valósul meg az a törekvés, hogy a ma-
gyar politikai vezetés úgy tudjon alkalmazkodni a királyi abszolutizmus ma-
radványaihoz, hogy azok gyakorlását is a maga előnyére fordítsa, és a saját 
érdekeit érvényesíthesse.

Érdemes kitérnünk a kebelbeli miniszter és a magyar kormány többi tag-
jának viszonyára, hiszen ez a bizalmi kapcsolat ellentmondásban áll azzal 
a kezdeti bizalmatlansággal, amelyet Somogyi Éva a minisztérium működésé-
nek kezdeténél feltételez. Meglátásunk szerint a rendelkezésünkre álló forrás-
anyag nem támasztja alá annak a bizalmatlanságnak a feltételezését, amelyre 
a már említett 1867. március 29-i minisztertanács okot adna. A király szemé-
lye körüli miniszter ugyanis kezdettől fogva azt a gyakorlatot folytatja, hogy 
minden olyan uralkodói elhatározásról, amely kiemelt jelentőséggel bírhat, 
értesíti a miniszterelnököt, mégpedig azáltal, hogy a legfelsőbb elhatározásról 
szóló értesítést akkor is a miniszterelnökön keresztül küldi el a kormánynak, 
ha annak végrehajtásával az uralkodó egyértelműen valamelyik szakminisz-
terét bízta meg. Ez általában úgy jelenik meg, hogy a határozat tartalmát a ki-
rály személye körüli miniszter „a miniszterelnökség útján” hozza a felelős 
reszortminiszter tudomására, vagyis elmondhatjuk, hogy a miniszterelnök 
akkor is értesül a folyamatban lévő ügyek kimeneteléről, ha sem a felterjesz-
tésben, sem a végrehajtásban nincs szerepe. Nehéz meghatározni, mely ese-
tekben érezte szükségét Festetics a miniszterelnök értesítésének. Úgy tűnik, 
minden kinevezést a miniszterelnökség útján tudatott az illetékes szakmi-
niszterrel, legyen szó apátság adományozásáról, esperesi, főesperesi, kano-
noki kinevezésekről vagy egyéb államhivatali tisztviselőkéről.153 Az egyes 
címadományozásokról is a miniszterelnök útján szerez tudomást az adott 
tárca (amely kezdeményezte az adományozást, vagy amelynek apparátusába 
az adományozott tartozik).154 Természetesen minden fontosabb szakminisz-
teri előterjesztés jóváhagyásáról is elsőként a miniszterelnököt értesíti a ke-
belbeli miniszter, legyen az amnesztiarendelet,155 a magyarországi rendőrség 
megszervezése és a belügyminisztériumi rendőri osztály létrehozása156 vagy 

153  MOL K 21 Király személye körüli minisztérium. 1./1023., 1039.
154  MOL K 21 Király személye körüli minisztérium. 1./3259.
155  MOL K 21 Király személye körüli minisztérium. 1./958.
156  MOL K 21 Király személye körüli minisztérium. 1./880.
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a jövedéki kihágásokról szóló pénzügyminiszteri rendelet.157 Voltaképpen el-
vétve találunk csak olyan határozatokat, amelyekről pusztán a szakminiszter 
kap értesítést bécsi kollégájától, ilyenek egyes kegyelmi ügyek büntetőjogi ese-
tekben, illetve kártérítési, földtehermentesítési ügyek kimenetele.158 

Az esetek többségében Festetics Andrássynak küldi el a legfelsőbb határo-
zat tartalmát, és őt kéri meg, hogy továbbítsa azt annak a miniszternek, akit 
a király megbízott rendelkezése végrehajtásával. Ám előfordul, hogy a továb-
bításról nem is szól a kebelbeli miniszter tájékoztatója, mint például abban 
az  esetben, amikor a belügyminiszter előterjeszti a korábbi erdélyi király-
biztos, Péchy Manó Abaúj megyei főispáni kinevezését. Itt az uralkodó jó-
váhagyja a kinevezést, és foganatosításával az előterjesztő belügyminisztert 
bízza meg, ám a laterális miniszter erről csak a miniszterelnököt tájékoztat-
ja.159 Feltételezésünk szerint Festetics olyan gyakorlatot alakított ki, amelyben 
a miniszterelnök minden fontosabb, a tisztségeket érintő vagy politikai-
lag lényeges következménnyel bíró uralkodói döntésről tájékoztatást kapott, 
mégpedig szakminiszterei előtt – kissé olyan ez, mint az előszentesítési jog 
az uralkodó és a kormány között. Említettük, hogy a király és a kormány vi-
szonya sok szempontból alsóbb szinteken is megtalálja a maga párhuzamát; 
nos, ezt a megfigyelést is ilyennek tekinthetjük. Mindemellett azonban látha-
tó, hogy a miniszterelnök kiemelt pozícióját a király személye körüli miniszter 
is kezdettől fogva elfogadja, fel sem merül tehát egy bécsi ellensúly kialakí-
tásának a kísérlete. Úgy véljük, Andrássy kikötésében, miszerint a ciszlajtán 
miniszterekkel történő levelezést rajta keresztül kell lebonyolítani, nem an-
nyira a laterális miniszterrel szembeni gyanakvás jelenik meg, mint inkább 
a miniszterelnök hatalmi ambíciója, hogy a maga hatáskörét a lehető legszé-
lesebbre tárja, és saját pozícióját azzal erősítse meg, hogy minden fontosabb 
ügybe betekintést nyer. Ezzel lényegében nem a király személye körüli mi-
niszterrel szemben kívánta helyzetét megerősíteni, hanem általában a kormá-
nyon belül akarhatott kitüntetett pozíciót kialakítani. 

A miniszterelnök és a kebelbeli miniszter bizalmi viszonya, illetőleg a két 
reszort közti szoros kapcsolat mutatkozik meg abban is, hogy a Festeticset kö-
vető laterális miniszter, a belügyi tárcát leadó Wenckheim Béla rövid 1875-ös 
miniszterelnöksége idején is birtokolja a Hoflager-posztot,160 és bár a későb-

157  MOL K 21 Király személye körüli minisztérium. 1./621.
158  MOL K 21 Király személye körüli minisztérium. 1./751., 755.
159  MOL K 21 Király személye körüli minisztérium. 1./926.
160  Kozári, 2003. 258.
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biekben ez nem válik szokássá, mégis arra enged következtetni, hogy a két 
tisztség hatékonyan kiegészítette egymást. Wenckheim ugyanis már 1871 
óta betölti a laterális miniszteri állást, és minden bizonnyal tudatosan kí-
vánja megtartani azt miniszterelnöksége alatt is, miként később majd Tisza 
Kálmán is szándékosan tartja meg magának a belügyi tárcát miniszterel-
nöksége idején.161 Wenckheim miniszterelnökként kabinetje minden jelentő-
sebb ügyéről tudomást szerez, sőt ő maga terjeszti azokat a király elé, majd 
Hoflager-miniszterként minden határozatról elsőként értesül, és ez bizonyára 
jelentős előnyt ad neki a politikai döntéshozatalban. Ugyanakkor meglehető-
sen ellentmondásos egyszerre budapesti és bécsi miniszterként is tevékeny-
kedni, feltehetően ezért sem folytatják utódai ezt a gyakorlatot.

Véleményünk szerint éppen Wenckheim esete mutatja a laterális tárca ki-
emelt jelentőségét a kiegyezés utáni években. E rövid epizód után azonban 
a poszt fokozatos leértékelődésének lehetünk tanúi. Egyre inkább körvonala-
zódik a hetvenes évek második felében, hogy melyek azok a tárgyak, amelyek 
valóban a miniszter reszortjához tartoznak: kinevezések, kitüntetések, adomá-
nyok, nemesítések, ösztöndíjak, nyugdíjazások, kegyelmi ügyek, illetve magán-
jogi ügyek (útlevelek kiadása, a kilencvenes évekbeli egyházpolitikai törvények 
szentesítése után pedig házasságjogi esetek), valamint különleges felmenté-
sek (például tanulmányi előrehaladásban vizsgák engedélyezése) előterjeszté-
sét végzi leginkább a miniszter. Emellett természetesen továbbra is kapcsolatot 
biztosít a bécsi és a magyarországi hivatalok között, kimutatásokat, jegyzéke-
ket, iratokat közvetít, továbbá szervezi és lebonyolítja a magyar miniszterek 
bécsi útjait. Ám láthatóan valóban formálissá válik a funkciója néhány, a la-
kosságot közelről érintő ügyet leszámítva. Ezt pecsételi meg az 1882. december 
22-i minisztertanács, amelyen elhatározzák a kormány tagjai, hogy − a hor-
vát miniszter előterjesztései kivételével − minden más miniszter előterjesztése-
it saját maga küldi közvetlenül az uralkodóhoz, Ferenc József pedig egyenesen 
a miniszterelnökhöz küldi az összes határozatot (megtartva annak kiemelt po-
zícióját). Csupán azokban az esetekben térnek el ettől, amelyek közvetlenül 
érintik a kebelbeli miniszter leszűkített reszortját.162 A történettudomány ezen 
a ponton azzal érvel, hogy voltaképpen felesleges a Hoflager-miniszter tevé-
kenysége, ráadásul túlságosan sok üggyel kell foglalkoznia. Ezt támasztja alá 
az is, hogy 1895-ben, amikor visszaállítják a minisztérium 1883 előtti hatás-

161  Kozári, 2003. 258.
162  Kozári, 2003. 366. 
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körét, kimondják egyben, hogy nem kell semmiféle kísérőlevelet vagy felségfo-
lyamodványt készítenie az általa előterjesztett ügyekhez.163 

Jóllehet valóban megállapítható, hogy a kebelbeli minisztérium jelentősé-
ge 1867-hez képest igen alacsony lesz a nyolcvanas évektől, érdemes rávilágí-
tanunk a háttérben lezajló folyamatra. Amennyiben a minisztérium 1867-es, 
illetve a kiegyezés utáni években megvizsgált működése alapján elfogadható 
az a kijelentés, miszerint a király személye körüli minisztérium a neoabszo-
lutista viszonyokból az alkotmányos magyar politikai gyakorlatba való átme-
netet segítette, kialakítva az uralkodói felségjogok gyakorlásának módját és 
lehetővé téve, hogy a magyar kormány számára előnyös viszonyt tudjon ki-
alakítani az uralkodóval, illetőleg annak monarchiális hatalomgyakorlásával, 
elmondhatjuk, hogy a nyolcvanas évek első felére lezárul ez a folyamat, és 
a laterális miniszter megvalósítja a neki szánt „küldetést”. Mivel a rendszer 
szereplői hozzászoknak az uralkodói jogkör érvényesüléséhez, és megtalál-
ják a módját, hogy azt a maguk javára fordítsák, már nem lesz szükség a bécsi 
miniszter közreműködésére, csupán az informális befolyásolás céljából tart-
ják fenn pozícióját.164 Ráadásul a hetvenes évek során a dualista rendszer többi 
eleme is stabilizálódik (a delegációk, a közös minisztertanács stb.), követke-
zésképpen más fórumok is kialakulnak az érdekegyeztetés megvalósítására, 
ezáltal pedig csökken a felség személye körüli miniszter jelentősége. Ez tehát 
remekül mutatja, miként csiszolódik ki az alkotmányos monarchia működé-
se, hogyan alakítják ki az egyes hatalmi tényezők egymáshoz való viszonyu-
kat annak érdekében, hogy a monarchia akadálymentesen működhessen, és 
az érdekek és szándékok megtalálják az együttműködés módjait.

Az uralkodó végelhatározási jogköre a politikai gyakorlatban II. 
− A magyar minisztertanács

A király személye körüli minisztérium vizsgálatának egyik legfőbb tanul-
sága, hogy a magyar politikai elit, elsősorban Andrássy és kormánya siker-
rel igazodik az uralkodói monarchikus hatalomgyakorláshoz, olyannyira, 
hogy a végelhatározás alá tartozó ügyek előterjesztése, előkészítése során 
valójában lehetősége nyílik a saját érdekeinek megfelelően előzetesen meg-
határozni a királyi döntéshozatalt. A laterális miniszter tevékenysége éppen 

163  Somogyi, 2006. 71–72.
164  Somogyi, 2006. 72.
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azt példázza, miként próbálja alakítani a kiegyezés magyar politikai vezeté-
se az ügyek kezelését annak érdekében, hogy a döntéshozatalnál a kormány 
szándéka érvényesüljön. Ezáltal – mint azt az előző fejezetben kifejtettük – 
összehangolhatóvá válik a monarchikus elv és az alkotmányosság, hiszen 
egyszerre érvényesül a királyi felségjog a neki fenntartott esetekben, és szület-
nek ugyanakkor olyan uralkodói döntések, amelyek nem kerülnek konflik-
tusba a kormány szándékával, és melyekért ennek következtében a kormány 
az országgyűlés előtt is vállalhatja a politikai felelősséget. A kebelbeli mi-
nisztérium működése tehát ebből a szempontból voltaképpen sikertörténet, 
az érdekek összehangolásának megvalósulása. Így a Hoflager-miniszter te-
vékenységét vizsgálva nem vagy csak elvétve tapasztalhatunk konfrontációt 
a különböző politikai tényezők között, korántsem csupán azért, mert a ma-
gyar kormány tisztában volt azzal, hogy a végső döntést mindig az uralkodó 
hozza meg, sokkal inkább azért, mert a miniszter egész működése egy egysé-
ges, a magyar kormány és az uralkodó számára is vállalható döntés kialakí-
tását célozta meg.

Egészen más a helyzet azonban, ha a magyar minisztertanács kiegyezés 
utáni működését tekintjük. Itt ugyanis – amint látni fogjuk – az 1867 utá-
ni években politikai „kötélhúzás” figyelhető meg, amelyben a miniszterta-
nács keresi az önálló döntéshozatal lehetőségeit, az uralkodói elhatározás 
megkerülésének módjait vagy legalábbis rugalmasabbá tételét, miközben 
alapvetően elismeri a monarchikus elv érvényesülését, ezzel együtt az ural-
kodói felségjogok, köztük a végelhatározási jogkör gyakorlását. Nem arról 
van tehát szó, hogy a minisztertanács külön utakon kívánna járni, sokkal 
inkább elmondható, hogy keresi a törvények által lefektetett rendszer lehe-
tőségeit, határait, másként szólva megpróbálja a maga előnyére megtölteni 
tartalommal. Ez  ismét abba a képlékenységi időszakba illeszkedik, amely 
a kiegyezést követi egészen Andrássy külügyminiszterségéig. Ily módon be-
illeszthető abba a keretbe, amelyet a király személye körüli minisztérium 
vizsgálatánál is felvázoltunk, és amelynek lényege az alkotmányos rendszer 
és a királyi döntéshozás összeegyeztetése, vagyis olyan politikai gyakorlat 
kialakítása, amely fejet hajt az uralkodói döntés előtt, ugyanakkor azt a sa-
ját döntéseként is képviselni tudja.

Ebben a tekintetben a kiegyezés utáni évek minisztertanácsa több hasonló-
ságot is mutat a király személye körüli minisztériummal, és a kettő működése 
voltaképpen nem is választható egészen szét egymástól. Mindez szükséges-
sé teszi az 1867 utáni minisztertanács részletesebb vizsgálatát, koncentrál-
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va a neoabszolutizmusból az alkotmányos monarchiába történő átmenetre. 
E tekintetben a hetvenes évek minisztertanácsaira dolgozatunkban már nem 
térünk ki. A Tisza-kor kormányértekezleteiről ugyanis részletes feldolgozást 
vehetünk a kezünkbe, amelynek egyik kiinduló megállapítása az 1875–1890 
közötti korszak stabilitása a politikai viszonyok tekintetében is.165 Ehhez ké-
pest az Andrássy-kormány minisztertanácsai az uralkodó és a kormány vi-
szonyát tekintve mozgalmasak voltak, számos érdekes megfigyelésre adnak 
lehetőséget. Főként e dolgozat kereteiből következően e fejezetben az 1867 és 
1869 közötti évek minisztertanácsi jegyzőkönyveinek tanulságait kívánjuk 
bemutatni az uralkodói jogkör és a kormány viszonyának szempontjából.

Érdemes röviden kitérnünk arra, hogy a királyi végelhatározási jog gyakor-
lati érvényesülésének kutatásába, ennek révén pedig a Monarchia abszolutisz-
tikus jellegének, illetve alkotmányosságának megítélésébe miért nem vontuk 
be az országgyűlést mint politikai tényezőt. Meglátásunk szerint a Habsburg 
Monarchia egyik sajátossága, hogy az uralkodó és az országos parlament vi-
szonya nagyon áttételes. Az alábbiakban szólni fogunk majd érintőlegesen 
a  magyar országgyűlés alkotmányos jelentőségéről, ám meglátásunk sze-
rint ez is a minisztertanács működésének megértéséhez visz közelebb, és 
nem a király és a törvényhozás kapcsolatának részletezéséhez. Ebből a szem-
pontból az Osztrák–Magyar Monarchia alkotmányosságának egyik legfőbb 
sajátossága, hogy voltaképpen nem az országgyűlés széles jogkörében vagy 
kiemelt jelentőségű ellenőrző funkciójában nyilvánul meg (bár nyilvánvaló-
an ezt a problémakört is érdemes lenne részletesen kifejteni), hanem a senki-
nek felelősséggel nem tartozó uralkodó és a parlamenti felelősséggel számolni 
kénytelen, ugyanakkor a királyi felségjogokhoz is alkalmazkodó kormány vi-
szonyában. E két politikai-hatalmi tényező megegyezésének sikerén áll vagy 
bukik valójában az alkotmányos hatalomgyakorlás megvalósulása, és ehhez 
csak közvetve kapcsolódik a parlament tevékenysége. Másfelől mindenkép-
pen meg kell jegyeznünk, hogy az uralkodói végelhatározási jogkör (tanul-
mányunk fő témája) érvényesülésének mikéntjében az országgyűlésnek vajmi 
csekély szerepe van, hiszen bár a képviselők interpellálhatják a minisztereket, 
így a király személye körüli minisztert is, azok ügyeibe, illetve az ügyek keze-
lésének módjába (ez éppen az alkotmányosság kérdése szempontjából rend-
kívül tanulságos) nem látnak bele. A képviselőházi naplók áttekintése alapján 
kijelenthetjük, hogy nagyon ritkán interpellálták a dualizmus időszakában 

165  Kozári, 2003. 362.
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a felség személye körüli minisztert, ez is főként a századforduló környékére 
esett, és tulajdonképpen kizárólag nemesítési, címadományozási kérdéseket 
és a bécsi magyar kormányépületek jellegét, szimbólumait érintette.

Első lépésként célszerű azzal kontextualizálni a minisztertanács vizsgála-
tát, hogy összevetjük a közös minisztertanács és a magyar minisztertanács 
kiegyezés utáni működésének néhány aspektusát. Rendkívül lényeges pél-
dául, hogy a közös minisztertanács milyen szoros kapcsolatban áll az 1867 
előtti császári minisztertanáccsal: öröklődnek a kancelláriai szabályok (ikta-
tási rend, jegyzőkönyvek, irattári beosztás), amelyek alapján a közös minisz-
tertanács feljegyzései a császári minisztertanács irataival azonos kategóriába 
kerülnek; öröklődnek maguk az emberek is a bürokráciában, az iktatóhiva-
talban és a miniszteri székekben is. Ezzel együtt még az Andrássy-korra is 
jellemző, hogy a közös minisztertanácsok kevéssé veszik figyelembe a dele-
gációk előtti felelősségüket a döntéshozatal során.166 Ellenben a magyar mi-
nisztertanácsnak (miként maguknak a minisztériumoknak is) újonnan kell 
megszerveződnie, és ezen a téren kevéssé támaszkodhat az 1848–1849-es ha-
gyományokra.167 A hagyományok tekintetében tehát nagy különbség van a két 
kormányértekezlet között, annál inkább jellemzi azonban mindkettőt az 1867 
utáni változatos és mozgalmas ügymenet. A közös minisztertanács esetében 
a delegációk működése, a közös miniszterek képviselete, tehát a rendszer ki-
forratlansága számos államjogi kérdést vet fel, és hasonló megfigyeléseket 
tehetünk a magyar kormány esetében is, hiszen a törvényjavaslatok kialakí-
tásának és benyújtásának a módja, az uralkodó döntéseinek a végrehajtása, 
sőt értelmezése több esetben is tárgyalásra kerül. Emellett a szakminiszté-
riumok működésének kezdeti bizonytalanságai és az egyes ügyek birodal-
mi vagy országos érvényességének kérdéses volta mindkét testület esetében 
sok olyan ügy tárgyalását eredményezi, amelyek nem feltétlenül tartoznának 
a kompetenciájukba (a közös minisztertanács esetében például Olmütz vá-
rosfalainak lebontása [1869. július 10.], a magyar minisztertanácsnál a Szerb 
Fejedelemséggel fennálló adminisztratív viszonyok rendezését megvalósító 

166  Somogyi, 1996. 85–86; Kolossa, 1987. 787.
167  Talán jelképesnek is mondható, hogy a magyar kormány tagjai csak félig-meddig tekintik 
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egyezménytervezet [1868. december 21.]).168 Ehhez járult, hogy a kiegyezés 
utáni közös minisztertanácsok során Beust is keresi a helyét, birodalmi kan-
cellári ambíciói ismertek.169 Jelentőségében ehhez hasonló folyamat a magyar 
kormányban nem említhető, ám szóltunk már Andrássynak a miniszterel-
nöki pozíciót megerősíteni kívánó lépéseiről, vagyis a magyar kormányban is 
feltételezhetünk némi mozgást és hangsúlyeltolódást.

Feltétlenül tekintetbe kell azonban vennünk a két minisztertanács közti 
alapvető különbségeket. Az egyik a politikai felelősség kérdése. A közös mi-
niszterek a delegációknak tartoznak felelősséggel, ám mint erre a történeti 
irodalom rámutatott,170 ez a gyakorlatban igen korlátozottan érvényesül, így 
tulajdonképpen a közös kormány a királynak tartozik felelősséggel.171 A ma-
gyar minisztertanácsnak azonban számolnia kell az országgyűléssel, sőt, 
mivel voltaképpen az uralkodóval és a birodalmi miniszterekkel történő ér-
dekegyeztetések eredményeként politizál, a közös kormányzat döntéseiért is 
az országos kormánynak kell felelnie a parlament előtt.172 Továbbá megfigyel-
hető, hogy a közös minisztertanács egyfajta tanácsadó testületként működik 
az uralkodói döntéshozás mellett, a közös miniszterek nem nagyon vitatkoz-
nak a lényegi kérdésekben, a döntés ugyanis nem a közös minisztertanácson, 
hanem az uralkodó dolgozószobájában születik.173 Bár a magyar miniszterta-
nácsi jegyzőkönyvek sem rögzítik a minisztertanácsi üléseken lezajlott vitákat, 
pusztán az elfogadott határozatokat közlik, sokkal inkább kitűnik a források 
áttekintéséből, hogy a magyar minisztertanács a miniszterek egységes állás-
pontjának kialakítását tűzi ki célul, legfontosabb feladata tehát, hogy kifelé 
egységes fellépést valósíthasson meg.

Szólnunk kell még a két minisztertanács viszonyáról. Elterjedt ugyanis tör-
téneti irodalmunkban az a megállapítás, hogy az országos miniszterelnökök 
1867 után hivatalosan állandó tagjaivá váltak a közös minisztertanácsoknak.174 
Ezt a kijelentést azonban mindenképpen árnyalni kell, és nemcsak azért, mert 
semmiféle szabályozása nem volt annak, hogy a közös minisztertanácsokon 
minden esetben meg kell jelenniük a miniszterelnököknek. Valójában még 

168  Somogyi, 1996. 72.
169  Vö. Somogyi, 1996. 24.
170  Somogyi, 1995. 6–9.
171  Kolossa, 1987. 786–787.
172  Kolossa, 1987. 786; Somogyi, 2006. 49–50.
173  Somogyi, 1996. 87–88, 168–169.
174  Kolossa, 1987. 787.; Pölöskei, 2001. 27.
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Andrássy külügyminisztersége idején is, amikor a legtöbb magyar kerül 
a központi hivatalokba, csak a közös minisztertanácsok 60%-án vesznek részt 
az országos kormányfők.175 Nem beszélhetünk tehát állandó részvételről, és 
arról sem, hogy szabályozva lett volna a miniszterelnökök meghívása a közös 
kormány üléseire. Ezek az ún. kombinált minisztertanácsi ülések voltakép-
pen azt a célt szolgálták, hogy a miniszterelnökök tájékozódjanak a birodal-
mi politikáról, illetve annak őket leginkább a gyakorlatban érintő részéről, 
a közös költségvetésről. Nem számított az országos kormányfők álláspontja, 
csupán az volt fontos, miként tudják keresztülvinni a közös költségvetést sa-
ját parlamentjükben.176 Ez természetesen feltételezi valamiféle kompromis-
szum kialakulását, hiszen a miniszterelnököknek először el kellett fogadniuk 
a költségvetést, hogy aztán annak érvényesítését megkíséreljék. Ugyanakkor 
mindez nem jelenti feltétlenül aktív részvételüket a birodalmi politika ala-
kításában, bár kétségtelenül kiemelkedő tekintélyt biztosított számukra mi-
nisztereikhez képest. Elmondhatjuk tehát, hogy a magyar miniszterelnök 
azért vett részt a birodalmi kormány ülésén, hogy a birodalmi politika alapjá-
ul szolgáló közös költségvetés Magyarországra eső részét a magyar költségve-
tésben érvényesítse. Bizonyos szempontból ennek fordítottja figyelhető meg 
a magyar kormányüléseken: 1869 szeptemberében ugyanis elhatározza a mi-
nisztertanács, hogy a szakminiszterek által kidolgozott törvényjavaslatok tár-
gyalásánál – amennyiben szakértelmükkel hozzájárulhatnak a közös vitához, 
vagyis amennyiben a vonatkozó törvényjavaslatban illetékesek – az állam-
titkároknak, esetenként pedig az érintett főispánoknak is jelen kell lenniük, 
hogy megfelelő alapossággal dolgozhassa ki a minisztertanács a törvényterve-
zetet, mielőtt azt az uralkodó elé terjeszti.177

Ezek után tekintsük át részletesebben a magyar minisztertanács működé-
sét a hatvanas évek végén. Az uralkodó több szempontból is befolyásolta a mi-
nisztertanács működését. 1867 során több alkalommal Ferenc József hívja 
össze a minisztertanácsot, és ekkor ő dönti el a napirendi pontokat is; ezeken 
az üléseken német nyelvű litografikus jegyzőkönyvek készülnek. A nyolcva-
nas évektől egyre ritkul azon ülések gyakorisága, amelyeket a király kezde-
ményez, Tisza viszont mind többször kéri meg az uralkodót, hogy elnököljön 
egy-egy ülésen.178 Mivel a király jelenlétében – akárcsak a közös miniszter-

175  Somogyi, 1996. 86.
176  Somogyi, 1996. 87–88, 121–122.
177  MOL K 27 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1869. szeptember 5.
178  Kozári, 2003. 362–363.
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tanácson – nem bontakozik ki éles vita a felmerülő kérdésekről, a koronata-
nács megfelelő eszköz lehet a miniszterelnök számára akarata érvényesítésére, 
amelyhez az uralkodó megfellebbezhetetlen tekintélyét használja fel. 

Természetesen nem minden esetben jelent az uralkodói kezdeményezés 
egyszerű jóváhagyást vagy hozzájárulást a kormány részéről. Tekintsük pél-
dául a minisztériumok hivatali személyzetének meghatározását: az első terve-
zetet a király túlságosan pazarlónak ítéli, ezért felszólítja a minisztertanácsot 
a kebelbeli miniszter útján, hogy takarékosabban tervezze meg a miniszteri 
apparátusokat.179 Erre válaszul azonban a minisztertanács újabb ülésén is jó-
váhagyja az eredeti tervezetet, azzal az indoklással, hogy már első alkalom-
mal is messzemenően érvényesítette a takarékosság szempontját. S hogy ezt 
a döntést határozottan az uralkodó tudomására hozza, a minisztertanács úgy 
dönt, hogy minden miniszter terjessze fel egyenként személyzeti tervezetét 
az uralkodónak, a pénzügyminiszter pedig egy összesített jegyzéket is juttas-
son el Bécsbe.180 Itt mutatkozik meg a politikai „kötélhúzás”, és ezúttal Ferenc 
József enged: jóváhagyja a tervezeteket, de elvárja, „miszerint ezen hivatali 
állomások tényleges betöltése, ’s az egész szervezet alkalmazása csak a valódi 
munkaszükséglethez képest fog eszközöltetni”.181 A király láthatóan játékteret 
enged minisztereinek, és ha szükséges, elfogadja érvelésüket, vagyis abszo-
lutista eredetű jogait nem abszolutista módon gyakorolja. Különösen igaz ez 
Bartsik Péter kegyelmi ügyében, amelyben a vádlottat felesége meggyilkolása 
miatt halálra ítélik, de Horváth Boldizsár igazságügyminiszter nem hajlandó 
ezt az ítéletet elfogadni, az ugyanis ellenkezik elveivel, így kegyelmi kérvényt 
küld az uralkodónak. Ferenc József ebben az esetben a minisztertanácshoz 
fordul, és annak véleményét kéri. A minisztertanács – kivételesen utalva 
az ellentétes álláspontokra – nem tartja érdemesnek a bűnöst a kegyelemre.182 
Megállapíthatjuk tehát, hogy bizonyos esetekben Ferenc József fordul a ma-
gyar kormányhoz, kéri véleményét. S jóllehet ezek az esetek meglehetősen rit-
kák, mégis mutatják, hogy az uralkodó kész az alkotmányos intézményekkel 
együtt kormányozni.

Emellett azonban akkor is számolniuk kell a minisztereknek az uralko-
dóval, ha nincs jelen az ülésen, mivel minden minisztertanácsi jegyzőkönyv 
és határozat csak akkor válik hitelessé és érvényessé, ha Ferenc József jóvá-

179  MOL K 21 Király személye körüli minisztérium. 1./961.
180  MOL K 27 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1867. április 17.
181  MOL K 21 Király személye körüli minisztérium. 1./1240.
182  MOL K 27 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1868. február 6.
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hagyta.183 Így válik már a minisztertanács olyan fórummá, ahol a kormány-
tagoknak nemcsak közös álláspontra kell jutniuk, hanem azt előre össze kell 
egyeztetniük a királyéval is, ha nem akarnak utólag magyarázkodni és pon-
tosítani korábbi kijelentéseiken. A jegyzőkönyvek csak a végső elhatározáso-
kat rögzítik, vitákat nem tükröznek, és a német fordítás esetenként még ezt is 
kivonatolja. Ferenc József azonban komolyan figyelemmel kíséri a miniszter-
tanácsi üléseket, és a jegyzőkönyveket rendre elolvassa, a pontatlanságokra 
pedig azonnal figyelmeztet. Már 1868 októberében felhívja a minisztertanács 
figyelmét az általa tapasztalt elmaradásokra: „Egyébiránt kivánom, miszerint 
az egyúttal bemutatott német fordítás mindenkor e’ jegyzőkönyvek teljes szö-
vegét, nem pedig, mint a’ jelen esetben csak rövid kivonatát tartalmazza, mely 
hiány a’ jelenlegire nézve is utólagosan pótlandó, ’s hogy továbbá e’ jegyzőköny-
vek, mellyek ezideig mindig elkésve terjesztettek fel, Nékem jövőre pontosabban 
’s gyorsabban bemutattassanak.”184 Ám a minisztertanács ebben a tekintetben 
továbbra sem teljesíti maradéktalanul a király kérését, így azt meg kell ismé-
telnie erélyesebben a következő évben is: „Miután egyébiránt visszatetszéssel 
kell tapasztalnom, hogy ezen jegyzőkönyvek ismételt figyelmeztetéseim daczá-
ra mindezideig csak elkésve terjesztetnek Elémbe, – e’ részbeni meghagyáso-
mat megujitva, elvárom annak pontos teljesitését ’s a még hátralevő számos 
jegyzőkönyvek azonnali felterjesztését, valamint hogy rendeleteim ezentúl ko-
molyabban figyelembe vétessenek.”185 Olyan ez, mintha a minisztertanács pró-
bálgatná, mi az, amit még elnéz az uralkodó, és mit kér számon.

Azért is érdekes mindez, mert más esetekben a kormány teljes mértékben 
tekintetbe veszi az uralkodói végelhatározási jogkör érvényesülését. Minden 
számára fenntartott ügyet kötelességszerűen felterjeszt, legyen az az egyes mi-
nisztériumok szervezeti felépítésének a terve,186 a Nagyvárad–Kolozsvár közötti 
vasútvonal építéséhez szükséges költségek engedélyezése187 vagy a Pesten tanu-
ló horvát diákoknak alapítandó ösztöndíj.188 A végelhatározási jogkör tekinteté-

183  Ekkor általában a következő formulát használja a bécsi kabinetiroda: „Ezen jegyzőkönyv 
tartalmát tudomásul vettem. Ferenc József.”

184  MOL K 27 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1868. szeptember 17. (Az uralkodó feljegyzése 
októberben kelt.)

185  MOL K 27 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1869. május 21. (Az uralkodó feljegyzése júli-
usban kelt.)

186  MOL K 27 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1867. március 31.
187  MOL K 27 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1867. július 12.
188  MOL K 27 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1869. április 18.
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ben tehát nem tapasztalható a minisztertanács részéről semmiféle kísérlet arra, 
hogy annak érvényesülését megkerüljék. Két olyan esetről is beszámolhatunk, 
amelyekben a minisztertanács kifejezetten tekintettel van a korona jogaira, il-
letve támaszkodik azokra. Az egyik a már említett Andrássy-féle határozat cisz-
lajtán visszhangja. Miután a miniszterelnök felvetését, miszerint a két kormány 
miniszterei a miniszterelnökökön keresztül érintkezzenek egymással, Andrássy 
tudatja osztrák partnerével, Beusttal, az válaszában ezt az eljárási módot célsze-
rűtlennek és nehézkesnek tartja, és kéri megváltoztatását. A minisztertanács 
azonban arra az álláspontra helyezkedik, hogy ez az eljárási mód nem pusztán 
javaslat, hiszen koronatanácson, a király jóváhagyásával született, a miniszter-
tanács tehát nem változtathatja meg.189 Láthatóan a magyar kormány az uralko-
dó tekintélyére, döntésére hivatkozik, és egyrészt kihasználja, hogy a márciusi 
minisztertanácson jelen volt Ferenc József, másrészt, hogy minden miniszter-
tanácsi határozat az ő jóváhagyásával lesz érvényes. Mindemellett ez a forrás új 
aspektusba helyezi Andrássy döntését is, meglátásunk szerint ugyanis a magyar 
miniszterelnök személyes pozíciója erősítése mellett kormánya egységes fellé-
pését, illetve a magyar és a ciszlajtán kormány egyenlő súlyát és párhuzamos 
működését kívánta elérni az általa javasolt eljárási móddal. Azzal érvel ugyan-
is Beust ellenében, hogy a közös ügyeket csak akkor lehet kellőképpen átlátni, 
ha egy kézben futnak össze mindkét kormányban. Feltehető persze az is, hogy 
az  időközben birodalmi kancellárrá választott Beustnak tulajdonít a magyar 
minisztertanács az egyensúly felborítására irányuló szándékot (hiszen Beust 
az, aki az eljárási mód megváltoztatását kéri, immár birodalmi kancellárként), 
és ez ellen kíván hathatósan védekezni a minisztertanácsi határozat érvényes-
ségének fenntartásával.

A másik eset ennél is összetettebb. Ferenc József 1867. június 7-én elren-
deli a hadi törvényszékek ítéleteinek megsemmisítését, ennek következtében 
az elkobzott javakat megkezdik visszaszolgáltatni korábbi tulajdonosaiknak. 
1868 nyarára már csak Batthyány Kázmér birtokai kérdésesek, az igazság-
ügyminiszter éppen ezért viszi az ügyet a minisztertanács elé. Az örökösök 
jelentkeztek a javakért, ám az egyik birtokot a kincstár katonai ménes céljából 
rendezte be, a másikat pedig időközben az uralkodó továbbadományozta. Így 
most az állami beruházás elveszne, a későbbi adományozás pedig semmissé 
válna, és ez „a korona compromissióját vonná maga után”.190 A minisztertanács 

189  MOL K 27 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1867. július 17.
190  MOL K 27 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1868. július 11.
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megegyezik abban, hogy az ügyet mielőbb rendezni kell, mert az országgyű-
lésen több képviselő is interpellálni kívánja a kormányt ebben az ügyben. 
Az eset áthúzódik 1869-re is, és végül úgy sikerül rendezni, hogy az örökö-
söktől a kormány nagyobb összeg fejében minden birtokot átvesz, azok pedig 
minden követelésükről lemondanak. A mi szempontunkból azonban inkább 
az a lényeges, hogy a kormány mindenképpen védeni kívánja a korona te-
kintélyét, hiszen azzal a sajátját is óvja, mivel az uralkodói döntésekért neki 
kell vállalnia a felelősséget. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a minisztertanács 
az uralkodó monarchiális hatalomgyakorlása által védelmezi saját pozícióját 
mind a ciszlajtán kormánnyal (illetve a birodalmi külügyminiszterrel), mind 
a magyar országgyűléssel szemben.

Innen nézve válik aztán különösen érdekessé, hogy a minisztertanács más ese-
tekben éppen az uralkodói jogkör gyakorlásán próbál lazítani. Nem probléma-
mentes ebből a szempontból az előszentesítési jog alkalmazása az első években. 
1868. május végén készül Horváth Boldizsár igazságügyminiszter a honosítási 
törvényjavaslatot beterjeszteni a képviselőház elé. Mielőtt azonban ezt megten-
né, a minisztertanács elé viszi az ügyet, az uralkodó ugyanis előzetes áttekintés 
után ellenvetést tett: a törvényt ki kell egészíteni megszorító záradékkal, mi-
szerint nem érvényes Horvátországban és a Határőrvidéken. Voltaképpen tehát 
az uralkodó előszentesítési jogával él, amikor már előre jelzi, milyen formában 
lesz hajlandó szentesíteni a törvényt. Hagyományos esetben a minisztertanács 
ezek után jóváhagyná a tervezetet, a miniszter a változtatás eszközlésével be-
terjesztené a parlament elé, majd az ottani elfogadás után a király szentesítené 
azt. Ezúttal azonban a miniszter nem ért egyet Ferenc József kiegészítésével, és 
annak elhagyását javasolja, hiszen ha említést tennének Horvátországról vagy 
a Határőrvidékről a törvénytervezetben, az biztosan nagy vitát váltana ki az or-
szággyűlésben. A probléma tehát ott van, hogy a törvénytervezet uralkodó által 
javasolt formájában felesleges konfliktusokat keltene a parlamentben, így a mi-
nisztertanács két tűz közé kerül: vagy vállalja a parlamenti vitát, vagy eltekint 
az uralkodói jog érvényesülésétől. Meglepő módon az utóbbit választja. A mi-
nisztertanács meggyőzi az igazságügyminisztert, hogy a király nem a törvényt, 
hanem csak annak hatályát kifogásolta, így a törvénytervezet a záradék nélkül 
is beterjeszthető a képviselőház elé.191 Úgy véljük, a minisztertanács egysze-
rűen eltekintett az uralkodói jogtól, vagy ha el nem is tekintett, mindenesetre 
tágabban értelmezte azt, mint gondolnánk. Érdekes lenne ebből a szempont-

191  MOL K 27 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1868. május 22.
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ból végigkövetni az idézett törvény születését, hiszen ebből láthatnánk, hogy 
miként reagál az uralkodó a minisztertanács értelmezésére. Ám a képviselő-
házi naplóban az 1869-es ülések során csak egyetlen utalás van a törvényjavas-
latra: Simonyi Ernő Baranya megyei függetlenségi képviselő utal rá Horváth 
Boldizsár miniszterhez szóló 1869. július 7-i interpellációjában, és egyben utal 
a törvényjavaslat bukására is.192

Hasonlóan érdekes eset, amikor az országgyűlés egybehívásának módját 
tárgyalja a minisztertanács 1869 januárjában.193 A jegyzőkönyv tanúsága sze-
rint a kormány tagjai mind egyetértenek abban, hogy parlamenti kormány-
forma esetén az uralkodónak csak az egybehívás napját kell jóváhagynia, ám 
a meghívókat már a kormánynak kell aláírnia, és abban pusztán a vonatkozó 
törvényre kell hivatkozni. Ezen a ponton tehát a minisztertanács felveti az ab-
szolutisztikus hagyomány megváltoztatásának szükségességét. Ugyanakkor 
mindjárt visszakozik is, arra hivatkozva, hogy az 1869-es lesz az első olyan 
országgyűlés, amely a kiegyezési törvények alapján ül össze, és minden bi-
zonnyal a főrendiház reformját is fel fogják vetni, így ezúttal még utoljára meg-
marad a magyar kormány a szokásos eljárásnál, és átengedi az uralkodónak 
az egybehívás jogát. Úgy tűnik, mintha a minisztertanács gyakorolna kegyet 
azzal, hogy lehetővé teszi egy uralkodói felségjog érvényesítését. Ha mindeh-
hez hozzávesszük, hogy a jegyzőkönyvet a király is olvassa, voltaképpen nyílt 
igénybejelentésnek tekinthető mindez a magyar kormány részéről.

Végül érdemes megemlítenünk, hogy 1868-ben a minisztertanács az udvartar-
tási költségek közé tartozó, de külön felvételt kívánó többletkiadások tárgyalásá-
nál is kifejezi politikai önállóságát. Ebben a tárgyban ugyanis a magyar kormány 
felveti, hogy a jelzett kiadásokat külön kellene tárgyalni és megszavazni, hiszen 
ezek a költségek (színházi segélyek, fejedelmi várak és kastélyok költségei) nem 
tartoznak közvetlenül az udvartartáshoz, így érdemes mindkét birodalomfél 
költségvetésébe ugyanazon összeggel felvenni, hogy ne képezhesse országgyűlési 
vita tárgyát. A főudvarmesteri hivatal azonban nem fogadja el ezt az eljárási mó-
dot a közös pénzügyminiszterrel egyetértésben, és így az uralkodóhoz fordul, aki 
kimondja, hogy az udvartartás költségeit továbbra is a hagyományos módon kell 
a költségvetésbe beszámítani. Ebben az ügyben nem csupán az érdemel figyelmet, 

192  „Talán azon honosítási törvényjavaslat, mely az osztályokban eltűnt és napfényre nem jött 
többé; miért? azért, mert inkább hon-talanitási törvényjavaslatnak volt nevezhető, (Derültség) 
mert sokkal több eset volt abban arról, hogyan vesztheti el valaki polgári jogát, mint olyan, mely 
módon nyerhetne polgári jogokat” Greguss, 1869. 416.

193  MOL K 27 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1869. január 27.
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hogy a magyar minisztertanács az uralkodói döntés ellenére is további szabályo-
zást tart szükségesnek a kérdésben, hanem leginkább az, hogy a minisztertanács 
nehezményezi a főudvarmester eljárását: az udvari hivatalnak először a magyar 
kormányt kellett volna megkeresnie, és biztosan sikerült volna az uralkodó bevo-
nása nélkül megegyezni a kérdésben.194 Vagyis a magyar minisztertanács ezúttal 
is az udvari hatóságokkal, a ciszlajtán kormányszervekkel egyenrangú politikai 
tényezőnek tekinti magát, mint azt a ciszlajtán miniszterekkel való levelezés ese-
tében is láttuk. A kormány mindent megtesz, hogy a Monarchia más hatóságai és 
állami hivatalai felé jelezze egyenjogúságát, ennek érdekében egységes testület-
ként lép fel minden, a birodalom másik felét is érintő ügyben, és az uralkodó irá-
nyában is egységes álláspontot képvisel a jegyzőkönyvek révén.

Összegezve az előadottakat megállapíthatjuk: a magyar minisztertanács 
1867 utáni működése arra mutat rá, hogy az uralkodói felségjogok gyakorlá-
sában a magyar kormány keresi a lehetőségeket saját érdeke, álláspontja érvé-
nyesítésére, és esetenként meg is találja ennek módját. A kiegyezés megkötése 
után láthatóan még képlékeny rendszerben Andrássy és miniszterei úgy pró-
bálnak meg igazodni a királyi jogkörhöz, hogy sikerüljön megtalálniuk a mó-
dot szándékaik keresztülvitelére, miközben nyíltan nem vagy csak nagyon 
ritkán (például az országgyűlés összehívásának módjában) vonják kétségbe 
Ferenc József jogait az alkotmányos-parlamentáris rendszer felől. Az uralko-
dó ugyanakkor maga is tesz engedményeket az alkotmányos irányítás felé, 
fejedelmi jogkörét távolról sem gyakorolja abszolutista módon, ennek révén 
illesztve be azokat az alkotmányos rendszer keretei közé.

Összegzés

Gyakran idézik Ferenc Józseffel kapcsolatban azt a korabeli megállapítást, 
hogy ő a magyar történelem „legalkotmányosabb uralkodója”, illetve Európa 
„legalkotmánytisztelőbb császára”.195 Egy alkalommal az uralkodó is reflektált 

194  „A’ ministertanács igen sajnálja, hogy a’ főudvarmesteri hivatal, mielőtt e’ tárgyban Ő Felségéhez 
irásbeli előterjesztést tett, a’ javaslatba hozott módozat iránti nehézségeit a’ magyar ministeriummal 
előlegesen nem közölte, mivel meg van győződve, hogy kölcsönös eszmecsere utján sikerült volna, 
a’ magyar kormány által célba vett, ’s gyakorlati horderővel bíró módozatot mindkét fél kölcsönös 
kielégitésére létesiteni” MOL K 27 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1868. november 15.

195  Vö. Dolinay, 1898. 1035.: „Végig nézve ezer esztendő küzdelmeit, úgy találjuk, hogy a mai állapotok-
nál alkotmányosabb, igazságosabb korszaka nem volt még országunknak és bölcsebb jobb királyunk sem.”  
1031.: „I. Ferencz Józsefnél alkotmányosabb érzületű uralkodó nincs több széles e világon.” Lásd még 
Jászi 1982. 187.
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erre a kitüntető címre, amikor az osztrák minisztertanácson kijelentette: nem 
akar alkotmányos uralkodó lenni, hanem olyan, aki megtartja az általa szente-
sített törvényeket.196 Ez az anekdota rendkívül tömören fejezi ki mindazt, amit 
dolgozatunkban részletesen próbáltunk kifejteni. Mutatja, hogy az uralkodó 
kettős mércét érvényesített, ugyanis egyszerre tartotta magát az alkotmány 
felett álló uralkodónak (hiszen felfogásában hatalma nem az alkotmányból 
következik), illetve az alkotmány határait tiszteletben tartó, azokat mindvégig 
megőrző királynak. Ebben a rövid formulában egyúttal kifejeződik az alkot-
mányos monarchia alapvető sajátossága: egyfelől feltételezi az uralkodót mint 
önálló hatalmi centrumot, másfelől azonban az uralkodó pozícióját is az al-
kotmány által határozza meg. Másként szólva továbbviszi a korlátlan királyi 
hatalom eszméjét, és egyben korlátozza is annak érvényesülését.

Dolgozatunkban arra próbáltunk rámutatni, milyen módon jelenik meg 
mindez az Osztrák–Magyar Monarchia kiegyezés utáni berendezkedésében, 
a kialakuló politikai gyakorlatban. Bár vizsgálódásunk horizontját többszö-
rösen szűkítenünk kellett, hiszen sem az uralkodói felségjogok teljes spektru-
mára, sem a ciszlajtán politikai és államjogi viszonyokra, sem a magyar állam 
politikai tényezőinek összességére nem tudtunk kitérni, csupán az uralkodó 
végelhatározási jogkörét próbáltuk meg értelmezni, majd annak gyakorlati 
érvényesülését mutattuk be a király személye körüli minisztérium és a mi-
nisztertanács működése kapcsán. Mégis úgy véljük, mind a vizsgálat során 
érvényesített koncepcionális keret, mind pedig a kutatás eredményei fontos 
tapasztalatokkal szolgálnak, és releváns kiindulópontként merülhetnek fel 
további vizsgálatok számára. A királyi végelhatározási jogkört körülíró mi-
nisztertanácsi határozatot ugyanis 1897 tavaszán megújítják, és némileg át is 
alakítják.197 Több paragrafus esetében változtatnak a megfogalmazáson, és 
a forrásközlés alapján megállapíthatjuk, hogy a legtöbb esetben a király kez-
deményezi a változtatásokat. Mivel általában véve szűkítik a felségjogok ér-
vényesülését, az ügyek szűkebb határok között tartoznak uralkodói döntés 
alá, a történeti kutatás azt a következtetést vonja le, hogy a határozat legfőbb 
szándéka az uralkodó tehermentesítése.198 Mindez összekapcsolható azzal, 
hogy ugyanezen a minisztertanácson szabatosan megfogalmazzák azokat 

196  Somogyi, 1996. 97.
197  Közli Iványi, 1960. 532–535. Az 1897-es határozat 1924-ig érvényben is marad, ez pedig 

az alkotmányos monarchia hatalmi szerkezetének hatását mutathatja a két világháború közötti 
berendezkedésre is.

198  Iványi, 1960. 7–14.
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az ügyeket is, amelyek minisztertanácsi végelhatározás alá tartoznak. Ez tehát 
a végpontja lehet az általunk 1867-re vonatkozóan bemutatott folyamatnak: 
a dualista alkotmányos monarchiában a királyi jogok körülírása maga után 
vonja (1867-ben implicit, 1897-ben pedig már explicit módon) a kormány 
jogkörének meghatározott voltát is. Rendkívül fontosnak tűnik, és minden-
képpen további kutatások kiindulópontjául szolgál az a tény, hogy az 1897-es 
jegyzék nyilvánosságot kap (azóta sem tisztázott módon), az Alkotmány című 
lap a teljes jegyzéket közli, és kommentárjában felhívja a figyelmet a változta-
tásokra.199 Feltűnő, hogy a lap általánosan ismertnek véli az 1867-es határoza-
tot is („Ő Felsége legfelsőbb elhatározása alá terjesztendő ügyeket köztudomás 
szerint az 1867. évi 64. miniszterelnöki szabályzat írja körül”); mindenkép-
pen vizsgálni kellene ennek az állításnak az érvényességét, ez ugyanis lehe-
tővé tenné, hogy az uralkodói felségjogok társadalmi megítélését vizsgáljuk. 
Ez azonban újabb kutatás tárgyát képezi.

A tanulmányunk középpontjába helyezett kérdés (alkotmányos vagy ab-
szolutista jellegű volt-e inkább az Osztrák–Magyar Monarchia) historiog-
ráfiai áttekintése, illetőleg az alkotmányos monarchia fogalomtörténetének 
vizsgálata vezetett el oda, hogy a dualista rendszert ne egyszerűen két szem-
benálló és folytonosan versengő, illetve egymás kárára érvényesülni akaró 
hatalmi erő (az uralkodó és a magyar kormány, illetve országgyűlés) konflik-
tusaként fogjuk fel, hiszen ez a keret nemcsak leegyszerűsítő, hanem egyben 
determinálja is a kérdésre adott választ: ha a dualista rendszerben a politizá-
lás tétje a másik fölé kerekedése, akkor mindenképpen kell lennie győztesnek 
és vesztesnek, és ezen a sémán a félalkotmányos, álalkotmányos megjelölés 
sem változtat. Dolgozatunk célkitűzése éppen az volt, hogy egy olyan szem-
léletet érvényesítsünk, amely lehetővé teszi a Monarchia politikai rendsze-
rének árnyaltabb, alaposabb megközelítését. Az általunk javasolt keretben 
a Monarchia alkotmányos monarchiaként, azaz per definitionem a politikai 
tényezők összetett viszonyrendszereként fogható fel, amelyben az egyes hatal-
mi szereplők nem egymás leküzdésére törekednek, hanem egy működtethető, 
kormányozható rendszer kialakítására, ez pedig csak az érdekek és az akara-
tok összehangolása útján lehetséges. Egy a priori dualista, sőt ezen túlmenő-
en pluralista – soknemzetiségű, a birodalmi centralizáció és a függetlenségi, 
alkotmányos hagyományokat egyaránt megöröklő − konglomerátum szük-
ségszerűen mutat alkotmányos és abszolutista elemeket is, ezek aránya pedig 

199  Alkotmány 1897. augusztus 18. 4–5. Kutatható a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest 
Gyűjteményében mikrofilmen, a BMF 53/271. szám alatt.
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mindig az adott helyzettől függ. Ugyanakkor összhangnak minden esetben 
létre kell jönnie, és minden bizonnyal ezért érdemes a Monarchia működését 
minduntalan újraértelmezni, hiszen a különböző erők feltételezett együttmű-
ködése időről időre másként valósul meg a politikában.

Látható tehát, hogy az általunk képviselt szemléleti keret és az abból, va-
lamint a  források vizsgálatából következő megállapítások másként kezelik 
a kiinduló kérdést, az alkotmányosságot pedig oly módon tekintik viszony-
fogalomnak, hogy az a politikailag aktív tényezők törvényes viszonyának 
létrehozását feltételezi. Ebben a tekintetben érveltünk amellett, hogy a végel-
határozási jogkör meghatározása voltaképpen az alkotmányos tendenciák ér-
vényesülését is legalább annyira elősegíti, mint amennyire működésben tartja 
az abszolutista jellegű fejedelmi jogkört. S bár a királyi legfelsőbb döntés alá 
terjesztendő ügyek 1867-es listájának vizsgálata során megállapíthattuk, hogy 
nem minden ügytípusnak van egyformán jelentős befolyása az államélet-
re (vessük össze például az infrastrukturális beruházásokat, a kegyúri plé-
bániák adományozását, az állami hivatalnokok kinevezését vagy a cím- és 
nemességadományozást), általában véve mindegyik az abszolutista, dinasz-
tikus-patrimoniális hatalomgyakorlás maradványa, és általában véve egyik 
végrehajtására sem jellemző a királyi abszolutizmus mindent visszaszorító 
érvényesülése. A vizsgált ügyek, intézmények és források azt mutatják, hogy 
a királyi végelhatározási jogkör gyakorlásában úgy jött létre a kompromis-
szum, hogy az mind az uralkodónak, mind a kormánynak kellő mozgásteret 
biztosítson, ezzel pedig alapjaiban megvalósítsa az alkotmányos monarchiát.

Nem szeretnénk persze kikerülni azt a felvetést, hogy míg a hatalmi tényező-
ket szembeállító felfogás állandó konfrontációt és versengést feltételez, addig 
a viszonyrendszer-modell állandó kiegyezést és kompromisszumot keresve 
túlzottan idillikus, pozitív és felfelé stilizált képet ad a Monarchiáról, ezzel 
pedig a másik végletbe esve ugyancsak képtelen megfelelő értelmezést nyúj-
tani. Elismerjük, hogy általában véve a valósághoz közelebb állónak tekintjük 
a Monarchia politikai rendszerére a megegyező, érdekeket összehangoló gya-
korlatot, hiszen ez a sikeres kormányzás legfőbb előfeltétele volt. Ugyanakkor 
azzal, hogy rendre a politikai erők egymással való megegyezéseként értel-
mezzük a dualista állam működését, még nem tagadjuk, hogy gyakran ke-
rült sor konfrontációkra, konfliktusokra a politikai élet különböző szintjein. 
Mindazonáltal véleményünk szerint éppen azért tekinthetjük alkotmányos 
monarchiának a kiegyezéssel létrejövő államrendszert, mert benne a konflik-
tusok mindig kompromisszummal végződtek, és a felek mindent megtettek 
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annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb összeütközésre kerüljön sor. Így 
a politikai tényezők folytonos szembenállásának, állandó versengésének téte-
lét semmiképpen sem tudjuk elfogadni. 

Mivel kutatásaink során több szempontból is önkorlátozásra kényszerül-
tünk, magától értetődően adódik a téma további vizsgálatának lehetősége és 
minden bizonnyal szükségessége is. Nem kívánunk konkrét irányvonalakat 
kijelölni ebben a tekintetben, csupán azt reméljük, hogy dolgozatunk kellően 
ösztönző lehet a felvetett probléma további elemzésére, és megfelelő kiinduló-
pontként szolgálhat szemléletileg és következtetéseiben egyaránt a Monarchia 
működésének jövőbeli feltárásához.
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Függelék

Azon ügyeletek, melyek miniszteri ellenjegyzéssel ellátandó végelhatáro-
zás végett ő felségéhez terjesztendők (1867)

1. § – Az 1848: III. t. c. 7. $-ában érintett nevezéseket tárgyazó 1. a. felter-
jesztések, melyekhez még a székes- és társas káptalanbeli kanonokok 
nevezése is sorolandó, s a kegyelmezés esetei kivétel nélkül.

2. §– A királyi és miniszteri tisztviselők kinevezése a VI. díjosztálytól be-
zárólag fölfelé, valamint a miniszteri titkároké is.

3. § – Az iskolai kerületi főigazgatók, egyetemi tanárok, jogakadémiai s 
hason minőségű más államintézetek s közép tanodák (gymnasiumok) 
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igazgatóinak s az egyházmegyei iskolai főfelügyelők, továbbá bányai 
igazgatók főtisztviselők nevezése.

4. § – Az egyetemi magántanárok (Docenten) s egyéb tanárok megerősí-
tése, mennyiben külhoniak lennének.

5. § – A legfelsőbb nevezéstől függő államtisztviselők nyugdíjaztatása, 
fölmentése, áthelyezése, elbocsátása, a szabályszerűleg járó nyugdíj fel-
emelése.

6. § – Tisztviselők és szolgák számára engedélyezendő jutalmazások, ha 
1000, illetőleg 200 forintot meghaladnak.

7. § – A tisztviselői kötelékhez nem tartozó egyének jutalmazása 1000 fo-
rintnyi öszvegen túl.

8. § – Theresianumi s katonanöveldei alapítványi helyek adományozása.
9. § – Legfelsőbb kegyuraság alatt álló, vagy alapítványi javadalma-

kon megürült plébániák adományozása, ha az évi jövedelem 2000 
forintnyi jövedelmet meghalad, vagy ha az illető szakminiszter 
nem azon egyént akarná kinevezni, mely a püspök által első hely-
re jelöltetett.

10. § – Bérleti, eladási szerződések, egyezkedések, kártalanítások, törlé-
sek, s kártérítési felmentések, ha:

a) bérleti s adásvevési szerződéseknél a bér-, vagy vételi összeg 
20.000 forintot meghalad, s a bérlet tartalma 10 éven túl terjed,

b) kétes esetekbeni egyezkedéseknél az elengedendő összeg 
10.000 forintot,

c) kártalanítási címen teljesítendő fizetéseknél 5000 forintot,
d) leíratásoknál s kártérítések elengedésénél 10.000 forintot, ille-

tőleg 5000 forintot túlhalad.
11. § – Oly előzményileg fedezett építkezések jóváhagyása, melyek 25.000 

forinton, út-, víz- s vaspályaépítkezéseknél pedig 50.000 forinton túl 
terjednek. Vallási vagy iskolai célokra történt építkezések közalapok-
bóli fedezésének engedélyezése 10.000 forinton túl.

12. § – Törvényjavaslatok, országgyűlési előterjesztések, országgyűlési be-
mutatásuk előtt, vagy ezeket pótló lényegesebb id[e vonatkozó]. ren-
dezvények tervezetei. [ELŐSZENTESÍTÉS]

13. § – Új hivatalok vagy hivatali állomások végleges rendszeresítése iránti 
javaslatok. A minisztérium által ideiglenesen szervezett tiszti állomá-
sok iránt, mennyiben azok végleges betöltése ő felségének fenntartva 
nem lenne, csak utólagos feljelentés szükségeltetik.
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14. § – Koronai s kamarai javakat s bányakezelést érdeklő szerves intéz-
kedések.

15. § – Papi vagy egyházi javadalmak elidegenítése s terheltetése.
16. § – Törvényesítési esetek, mind nemes, mind nemtelen egyénekre néz-

ve.
17. § – Nemes egyének névváltoztatása s örökbefogadása.
18. § – Hitbizományok alakítására s megerősítésére vonatkozó javaslatok.
19. § – A görögkeleti hitfelekezetbeliek azon ügyei, melyek az 1790:27.t. c. 

által ő felségének fenntartattak.
20. § – Oly új egyletek, ipar- vagy hitelintézetek engedélyezése s alapszabá-

lyaiknak jóváhagyása vagy a jóváhagyottak módosítása, melyekre néz-
ve eddig is ő felsége legfelsőbb elhatározása kikérendő volt.

21. § – Közép- és főtanodák engedélyezése.
22. § – Vasúti engedélyezésekre vonatkozó intézkedések.
23. § – Legfelsőbb kézjegyzettel ellátott mindennemű kérvényi ügyek.
24. § – Különös fontosságú eseményekről ő felségének jelentés teendő.

(Forrás: Iványi, 1960. 531–532.)
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Zusammenfassung

Simon, Gábor: Absolutismus und 
öffentlich-rechtliche Stabilität 

in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie

Fordította: Szász Lajos

Die Studie hebt einen besonderen, in der ungarischen Geschichtswissenschaft 
weniger beachteten Aspekt der Untersuchung des mit dem Ausgleich entste-
henden Staatssystems hervor: Sie nimmt das Funktionieren des Staates nicht 
auf der Folie der öffentlich-rechtlichen Verhältnisse, sondern im Hinblick auf 
die Art und den Gebrauch der Herrscherrechte unter die Lupe. Da im Jahre 
1867 nicht nur der Dualismus der ungarischen und österreichischen Reichs-
hälften, sondern auch der staatsrechtliche Dualismus zustande kam, indem 
die absolutistische Herrschaftsstruktur in einem parlamentarischen System 
weiter existierte, liegt hier ein Mit- und Nebeneinander von Absolutismus 
und Verfassungsmäßigkeit vor. Die staatsrechtliche Struktur, die später den 
Namen „Österreichisch-Ungarische Monarchie“ bekam, entstand im Jahre 
1867 als verfassungsmäßige Monarchie, und dies ermöglicht uns zu unter-
suchen, welche absolutistischen Reste in der Machtausübung weiter funktio-
nierten, welche Machtposition der Herrscher in der Doppelmonarchie hatte, 
und wie sein Verhältnis zu den parlamentarischen Organen war. Die Studie 
versucht diese Fragen zu beantworten, in erster Linie durch die Untersuchung 
der Angelegenheiten mit kaiserlichem Letztentscheidungsrecht. Bei der Dar-
stellung der Machtposition des Herrschers nach 1867 untersucht die Studie 
nicht nur die Rechte des Monarchen und deren Durchsetzung, sondern auch 
die Einordnung dieser Rechte in den formierten staatsrechtlichen Rahmen.

Den Forschungen der vorigen Jahrzehnte zufolge lässt sich feststellen, dass 
sich die absolutistische Entscheidungsweise hauptsächlich in der Armee und 
der Außenpolitik durchsetzte. Andererseits ist offensichtlich weniger erforscht 
worden, welche anderen Angelegenheiten die Entscheidung des Herrschers 
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brauchten, wie diese in der Wirklichkeit funktionierte, und von welcher 
Bedeutung diese Angelegenheiten in der Machtstruktur der Monarchie wa-
ren. Bei dieser Frage stützt sich der Verfasser auf die ungarischen Quellen 
der Jahre nach 1867, und kann – wie auch schon Éva Somogyi – feststellen, 
dass das Staatssystem zwischen 1867 und 1871 von einer erhöhten Unreife 
gekennzeichnet war. Zur Stabilisierung des Ausgleich-Systems kommt es – 
mit dem Ende des französisch-preußischen Krieges und dem Scheitern des 
Hohenwart’schen Versuchs – erst im Jahre 1871.

Als besonders wichtiges Dokument betrachtet die Studie die vertrauliche 
Verordnung des Ministerrats, die parallel zu den Ausgleichs-Verhandlungen 
formuliert wurde und die Letztentscheidungsrechte des Herrschers beschre-
ibt. Im Weiteren untersucht die Studie – anhand der Analyse von Schriften 
des ungarischen Ministeriums für die Person des Königs und von denen 
des Ministerrats – den Mechanismus der Durchsetzung der herrschaftli-
chen Kompetenz. Angesichts der Machtstellung des Monarchen und der 
Verfassungsmäßigkeit kommt die Studie zur Schlussfolgerung, dass die un-
garische politische Führung die Zusammenarbeit mit der monarchischen 
Machtausübung erfolgreich gestalten konnte, in deren Folge die Durchsetzung 
der königlichen Kompetenz – mittelbar – eine ausgewogenere Wirkung der 
verfassungsmäßigen Struktur förderte. Im vorgeschlagenen Rahmen ist die 
Monarchie folglich als verfassungsmäßige Monarchie – also per definitio-
nem als ein Beziehungssystem politischer Faktoren – zu betrachten, wobei 
die jeweiligen Machthaber nicht ihre gegenseitige Bekämpfung, sondern die 
Ausgestaltung eines verwaltbaren und regierbaren Systems anstrebten, das 
jedoch nur durch die Übereinstimmung unterschiedlicher Interessen und 
Absichten zu erreichen war.



Ligeti Dávid Ádám

Mackensen az I. világháborúban

Bevezetés

1916. december 6-án a központi hatalmak csapatai elfoglalták az alig 
néhány hónappal korábban hadba lépett Románia fővárosát, Bukarestet. 
A siker egyben August von Mackensen német tábornagy egyik legnagyobb, 
egyszersmind azonban utolsó diadalát jelentette. A Nagy Háború addig eltelt 
idejében II. Vilmos egykori szárnysegédje győzelmet győzelemre halmozott, 
miközben a keleti front legvéresebb csatáiban – a gumbinneni, a tannenbergi, 
a  Mazuri-tavaknál, Varsónál és Łódznál vívott ütközetekben – vett részt. 
1915-ben vezetésével törte át az egyesített német–osztrák–magyar haderő 
az orosz frontot Gorlicénél, majd Szerbia elfoglalásában játszott fontos 
szerepet. Hadjáratai során, 1914 és 1916 között, megroppantotta az orosz, 
a szerb és a román hadsereg gerincét, így a Nagy Háború egyik legsikeresebb 
tábornokaként írta be magát a hadtörténelembe. Sikerei hatására tábornagyi 
rangig (Generalfeldmarschall) vitte,1 megkapva a legmagasabb német 
kitüntetéseket, sőt már a háború alatt több dicsőítő jelzőt illesztettek a nevéhez: 
a Napóleont legyőző Blücherhez hasonlóan Marschall Vorwärtsként2 
emlegették. A Monarchiában szívesen hasonlították a Habsburg Birodalom 
legendás tábornagyához, Prinz Eugenhez, vagyis Savoyai Jenőhöz. Ferenc 
József egy alkalommal kijelentette, hogy jól megy a központi hatalmak sora, 
mert míg a németeknek ott van Hindenburg, addig neki ott van Mackensen.3 

1  A szakirodalom a német Generalfeldmarschall fordításaként egyaránt alkalmazza a tábor-
nagy és a vezértábornagy szavakat. Utóbbi azonban egy helytelen fordítás eredménye, mivel 
a General ebben az esetben a Generalität szóból származik, melynek jelentése szóösszetételek-
ben „fő”. A porosz hadsereg a XVIII. században – nevében – így kívánta megkülönböztetni leg-
magasabb rendfokozatát az ekvivalens osztrák Feldmarschalltól. Szijj–Ravasz, 2000. 784.

2  Kb.: Előre, tábornagy! Kolshorn, 1916. 107.
3  Kocsis, 2001. 93. Cramon tábornok az alábbi módon idézte Ferenc József szavait: „Ich weiß 

gar nicht, was die Preußen mit ihrem Hindenburg wollen, wir haben doch unseren Mackensen.” 
Mackensen, 1929. 34.
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Hadvezetői tehetsége mellett személyes karizmája is lenyűgözte környezetét, 
például a világháború idején haditudósítóként dolgozó, korábban közép-
ázsiai felfedezéseiről hírnevet szerzett svéd Sven Hedin így fogalmazott: 
„Az összes német tábornok közül, akikkel találkoztam a háborúban, messze 
Mackensen volt a legdélcegebb és emberileg a legszimpatikusabb jelenség.”4

Ugyanakkor a gorlicei győztes a német imperialista törekvések tipikus 
áldozatának is tekinthető: míg a harcmezőn nem talált legyőzőre, addig 
a háború végének politikai játszmái megalázták a veretlen tábornagyot. 
Noha a  háború végén hadseregét hazavezette Romániából, ahol az előző 
két évben gyakorlatilag kormányzóként tevékenykedett, közel egy évig 
antantinternálásban kellett élnie; így a Weimari Köztársaság, majd Hitler 
idején nem pusztán a háborúban szerzett babérjai, hanem a visszavonulás 
végrehajtása miatt is igen népszerű volt. Mackensen példája egyszersmind 
a Dolchstoß-elmélet követői szemében a hátulról ledöfött hadsereg képét 
igazolta.5 A  tábornagy végül két Német Birodalom pusztulását érhette meg, 
életpályája pedig mintha csak leképezné a  XIX–XX. századi Németország 
felemelkedését, majd bukását. Dolgozatunkban e kivételes életpályája zenitjét, 
Mackensennek az első világháború idején betöltött szerepét kívánjuk vizsgálni.

Mackensen világháborús szerepének értékelése nehéz feladat, mert 
a tábornaggyal kapcsolatos szakirodalom tekintetében is éles cezúrát jelentett 
1945. A második világháború vége előtt Mackensent nemzeti hősnek tekintették 
Németországban, így a róla szóló irodalom is érthető módon elfogult volt. 
A Nagy Háború idején már tucatnyi életrajzi könyv jelent meg a tábornagyról, 
amelyek elsődleges célja azonban nem annyira Mackensen életének kritikai 
szempontú bemutatása, hanem a hazafiasságra, a harc folytatására való 
buzdítás volt, így ezek az összefoglalások inkább egyfajta nacionalista 
„hagiográfiai” munkáknak tekinthetők. Egészséges szkepticizmussal maga 
Mackensen is úgy vélte, hogy „helyzetemben az embernek óvakodnia kell attól, 
hogy mindent elhiggyen, amit a kedves felebarátaim rólam írnak és költenek.”6 
Az elsődleges források tekintetében leginkább Mackensen magánlevelezésére 
és lakonikus feljegyzéseket tartalmazó zsebnaptárjára lehet támaszkodni, mivel 
a tábornagy hadinaplót nem vezetett, és háborús emlékiratot sem adott ki. Ezt 

4  Schwarzmüller, 2001. 113. „Von allen deutschen Generälen, denen ich im Kriege begegnet bin, 
war Mackensen bei weitem die stattlichste und als Mensch sympathischste Erscheinung.”

5  Németh, 2001. 80.
6  Schwarzmüller, 2001. 131. „Man muß in meiner Lage sich hüten, alles zu glauben, was die 

lieben Mitmenschen über mich schreiben und dichten.”
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a hiányt akarta pótolni az 1938-ban a Wolfgang Foerster által megjelentett 
Mackensen. Briefe und Aufzeichnungen des Generalfeldmarschalls aus Krieg und 
Frieden (Mackensen. A tábornagy békebeli és háborús levelei és feljegyzései) 
című kötet, amely munka a mai napig az egyik legfontosabb forrásként szolgál 
Mackensen I. világháborús szerepét illetően.7

1945 után nyílt volna meg a lehetőség, hogy a történeti kritika eszköztárával 
újraértékeljék a német történészek Mackensen I. világháborús hadvezéri műkö-
dését. Mindez csak részben történt meg, mivel mindössze egyetlen monográ-
fia jelent meg a tábornagyról a II. világháború vége óta. Theo Schwarzmüller 
Zwischen Kaiser und „Führer”. Generalfeldmarschall August von Mackensen. 
Eine politische Bibliographie (Császár és Führer között. August von Mackensen 
tábornagy. Politikai életrajz) című munkája elsősorban Mackensen I. világ-
háború utáni politikai szerepét vizsgálta, ezért a könyv 15 fejezetéből három 
foglalkozik a Nagy Háború alatti időszakkal.8 A mannheimi történész joggal 
kritizálta Foerster munkamódszerét, aki elsősorban a tábornagy világháborús 
irataiból válogatott, így 400 oldalas gyűjteményének 90%-át a Nagy Háború 
eseményeivel kapcsolatos mackenseni feljegyzés, levél alkotta. Schwarzmüller 
túlságosan is leszűkítette a tábornagy I. világháborúban játszott szerepének 
vizsgálatát, ám érdeme, hogy ő végezte el a Mackensenre vonatkozó terjedel-
mes német levéltári anyag feldolgozását. Ezen túlmenően azonban csak kisebb 
közlemények, rövidebb tanulmányok születtek a tábornagy életével, pályafutá-
sával kapcsolatban.9

A magyar szakirodalom elsősorban a gorlicei győztes magyarországi vissza-
vonulásával és internálásával foglalkozott. Az I. világháború idején Geml József 
temesvári polgármester írt egy rövid beszámolót és életrajzot a tábornagyról, 
mivel Mackensen a szerb hadjárat idején a városban állította föl főhadiszál-
lását.10 A két világháború között Barkóczy-Klopsch Béla ezredes magyar és 
német nyelven is összefoglalta a Mackensen-hadsereg visszavonulásának tör-
ténetét.11 Ormos Mária Padovától Trianonig 1918–1920 című könyvében külön 
fejezetben foglalkozott a német erők visszavonulásával, valamint a tábornagy 
internálásával. Ormos ebben a fejezetben is jelentős diplomáciai iratanya-
got dolgozott föl, ugyanakkor – sajnálatos módon – művében konzekvensen 

7  Mackensen, 1938.
8  Schwarzmüller, 2001.
9  A Mackensenre vonatkozó szakirodalmi jegyzék: Schwarzmüller, 2001. 430–436.
10  Geml, 1916.
11  Barkóczy-Klopsch, 1923.
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táborszernaggyá „fokozta le” Mackensent.12 A legújabb szakirodalomból 
Németh István 2001-ben megjelent – szintén a tábornagy magyarországi visz-
szavonulásáról szóló – tanulmánya emelhető ki.13

Mackensen életpályája az I. világháborúig

Mackensen a porosz király alattvalójaként, 1849. december 6-án született 
Haus Leipnitzben (ma: Dahlenberg [Sachsen] közelében).14 Nevének skót 
hangzása ellenére nincsen bizonyítékunk származásának ezen eredetére, 
önmaga kategorikusan cáfolta ezt a lehetőséget,15 bár a kérdés a XX. században 
ideológiai jellegűvé vált: maga Mackensen jelentette ki az 1930-as években, hogy 
neki „frontot kell nyitnia ezen angolosítás [sic!] ellen.”16 A családi hagyomány 
a Hannovertől délre fekvő Mackensen nevű faluból származtatta az eredetileg 
Mackenhausen nevű famíliát. August édesapja – Ludwig Mackensen – 
jószágigazgató, földbérlő gazda volt, aki fiából szintén az agráriumból élő embert 
szeretett volna nevelni, ezért is szorgalmazta taníttatását. Édesanyja a mélyen 
vallásos Marie Luise Rink volt, akinek apja egy erdészetet irányított. A később 
fényes karriert befutott és nemesi címet szerzett August egész életében büszkén 
emlegette, hogy nem a felső tízezer, hanem a nép egyszerű gyermeke volt.17

Tanulmányait Dahlenbergben kezdte, majd 1859-től a torgaui gimnáziumban, 
1865-től pedig a hallei reáliskolában tanult. Az ifjú Mackensen nem bizonyult 
jó tanulónak. Leginkább a franciával, a latinnal és a helyesírással gyűlt meg 
a  baja: a későbbiekben saját unokái is gúnyolták a porosszá lett tábornagy 
szász dialektusokkal tarkított beszédét.18 Gyenge tanulmányi eredményei miatt 
meg kellett ismételnie a gimnázium második osztályát; ugyanakkor az iskolai 
életben mindig is aktív szerepet játszott, Torgauban például színdarabokat 

12  Ormos, 1983. Ormos vélhetően a vezértábornaggyal keverte össze a táborszernagyi ran-
got. A táborszernagy (Feldzeugmeister) a német hadseregben a gyalogsági, a lovassági, illetve 
a tüzérségi tábornoknak megfelelő rang volt (tulajdonképpen a műszaki alakulatok parancsno-
ka). A táborszernagy a Monarchia hadseregében ugyanezt a rangot jelölte, itt azonban nem léte-
zett külön tüzérségi tábornoki fokozat. Szijj–Ravasz, 2000. 785., 789.

13  Németh, 2001. 69–81.
14  Schwarzmüller, 2001. 17.
15  Mackensen, 1938. 9. „Die in Schottland verbreitete und gelegentlich auch in Deutschland 

lautgewordene Ansicht, meine Familie stamme aus Schottland, ist Legende.”
16  Schwarzmüller, 2001. 21. „Front machen muß gegen diese Englifizierung.”
17  Kolshorn, 1916. 17.
18  Kolshorn, 1916. 10.
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rendezett.19 1868-ban fejezte be középfokú tanulmányait, majd egy évig apja 
mellett dolgozott. Mackensen neveltetésében meghatározó szerepet játszott az 
otthon tapasztalt, valamint az iskolákban is gyakorolt evangélikus vallásosság, 
illetve a „porosz” tanítási rendszerre jellemző drill és hazafias szellem.

Mackensen katonai szolgálatát önkéntesként, 1869. október 1-jén kezdte 
meg a poseni 2. testőrhuszárezrednél (Leibhusarregiment), első állomáshelye 
Lissa volt. Iskolai végzettsége alapján egyéves szolgálati idővel és tartalékos 
tiszti ranggal számolhatott.20 Az ezred Poroszország legkiválóbb alakulatai közé 
tartozott, ezt fejezte ki jelmondatuk is: vincere aut mori (győzni vagy meghalni). 
Harciasságukat és elszántságukat az irhasapkájukon viselt stilizált koponya és 
fekete egyenruhájuk jelezte; később az SS innen imitálta saját uniformisát.21 Magát 
az ezredet még 1741-ben Nagy Frigyes alapította, aki a magyar huszársághoz 
hasonló könnyűlovas alakulatot szeretett volna létrehozni.22 Mackensen remekül 
érezte magát ebben a közegben, ahogy saját maga feljegyezte: „A fekete kabátban 
és a halálfej alatt, amelyek eddig az itteni egyedüli barátaim, olyan otthonosan és 
jól érzem magam. [...] Valóban nem kötelességből vagyok katona, hanem szívvel-
lélekkel való élvezetből, és buzgalmam naponta nagyobb lesz, minthogy látom, 
hogy feletteseim elismeréssel adóznak törekvésemnek.”23

Mackensent ezredével 1870 augusztusában a franciaországi hadszíntérre 
vezényelték, ahol részt vett a sedani ütközetben. A hadjáratban több ízben 
hajtott végre huszárcsínyeket, vakmerő lovasrohamokat. Egyik legismertebb 
akciója egy lovas felderítés volt Wörthnél, amikor a csodával határos módon 
menekült meg a francia gyalogság össztüzéből − itt esett át a tűzkeresztségen.24 
Emlékezetes élmény maradt számára, hogy láthatta a fogságba esett 
III. Napóleont.25 1870. október 5-én másodosztályú Vaskereszttel tüntették ki, 
miután Orléans közelében egy támadni készülő francia osztag erejét derítette 
fel, miközben folyamatosan borsot tört az ellenség orra alá, többek közt 
„Vive la Prusse!” (Éljen Poroszország!) kiáltásokkal nyargalt el a megdöbbent 

19  Renner, 1915. 23.
20  Schwarzmüller, 2001. 29.
21  Schwarzmüller, 2001. 30.
22  Mackensen, 1930. 7.
23  Schwarzmüller, 2001. 31. „Ich fühle mich in der schwarzen Jacke und unter dem Toten-

kopfe, die doch beide bis jetzt meine einzigen Freunde hier sind, so heimisch und wohl [...] Ich bin 
eben nicht Soldat aus ’Muß’, sondern aus Lust mit Leib und Leben, und mein Eifer wird täglich 
größer, zumal ich sehe, daß meine Vorgesetzten meinem Bestrebten Anerkennung zollen.”

24  Mackensen, 1938. 12.
25  Mackensen, 1938. 13.
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franciák mellett.26 Az efféle huszárcsínyek már ekkor népszerűvé tették a fiatal 
Mackensent, aki decemberben – sorozatos előléptetések után – tartalékos 
hadnagy lett.

A hadjárat után leszerelt, és apja kívánságára agrártanulmányokat folytatott 
a hallei egyetemen. Mackensen számára azonban a civil élet nem nyújtott kellő 
kihívást, vonzóbb volt számára az egyenruha, amely „a tettrekész embert kiemeli 
a tömegből és megjelöli a legjobbakat.”27 Anyjának írt egyik levelében kifejtette, 
hogy nem „az egyenruhával járó társadalmi státusz”, illetve a „tiszteket övező 
csillogás”, hanem egy „féktelen szenvedély” csábítja a hadsereg felé.28 1873-ban 
Mackensen visszatért a hadseregbe, állomáshelye Posen, majd Königsberg lett. 
1879-ben megnősült, felesége egykori – Franciaországban elesett – bajtársának 
nővére, Dorothea von Horn lett. A harmincéves hadnagy igen szerencsésen 
nősült: porosz polgárcsaládból származó apósa 1865-ben nemes lett, és igen 
magas állami hivatalt töltött be Kelet-Poroszországban.29 Mackensen első 
házasságából öt gyermek született. Felesége 1905-ben bekövetkezett halála 
után, 1908-ban nőül vette a nála huszonkilenc évvel fiatalabb Leonie von der 
Ostent, ám második házassága gyermektelen maradt.

Mackensen katonai karrierjében fontos mérföldkő volt 1880, amikor főhad-
nagyként vezérkari szolgálatba lépett, és gyakran kellett az id. Helmuth von 
Moltke tábornagy által kidolgozott taktikai vizsgafeladatokat megoldania. 
Másfél évvel később, 1882. december 12-én lett a Nagyvezérkar tagja,30 ezt si-
keres vizsgái mellett részben annak köszönhette, hogy házassága révén befolyá-
sos pártfogókkal rendelkezett. Vezérkari szolgálata felbecsülhetetlen értékűnek 
bizonyult a rangját és megbecsültségét elsősorban nem katonai szaktudásának, 
hanem a harctéren mutatott bátorságának köszönhető tisztnek. Mackensen ka-
tonai karrierje gyors ütemben haladt előre: 1882-ben százados, 1891 februárjá-
ban von Schlieffen segédtisztje lett. Két hónappal később, id. Moltke halálakor, 
a ravatali díszőrség egyik tagjává választották31 − ez már jelezte az őrnagy nö-
vekvő presztízsét. Ebben az évben felhívta magára II. Vilmos császár figyelmét, 
amikor egy hadgyakorlat alkalmával előadást tartott neki az 1866. június 27-én, 

26  Renner, 1915. 41.
27  Schwarzmüller, 2001. 39.
28  Mackensen, 1938. 15.
29  Schwarzmüller, 2001. 46.
30  Renner, 1915. 54. A Nagyvezérkar (Großer Generalstab) a német vezérkar Berlinben 

működő központi irányító szerve volt.
31  Schwarzmüller, 2001. 54.
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Poroszország és Hannover között lezajlott langensalzai csatáról.32 Mackensen 
hadtörténelmi ismereteit bizonyítja az a tény is, hogy 1892-ben megjelent két-
kötetes összefoglalása a „fekete huszárok” történetéről.33

A vezérkari szolgálat ellenére Mackensen nem ragadt a fővárosban, Berlin 
mellett szolgálati helyei Düsseldorf, Münster, Metz és Bromberg voltak. 1894-ben 
a Danzigban állomásozó 1. testőrhuszárezred parancsnoka lett ezredesi rangban. 
Négy évvel később II. Vilmos szárnysegédje, ebben a beosztásában számos külföldi 
útjára elkísérte a császárt, így például járt Norvégiában, Konstantinápolyban, 
Bejrútban és Damaszkuszban. 1899. január 27-én – a császár 40. születésnapján 
– nemesítették,34 tehát ekkortól viselte a von Mackensen nevet. Mindazonáltal 
származását sohasem feledte el, erről árulkodik nemesi címerén olvasható 
jelmondata is: „memini initii” (emlékszem a kezdetre).35

1900-ban vezérőrnaggyá léptették elő, egy évvel később a két testőrhuszár-
ezred egyesítésével létrehozott lovasdandár parancsnoka lett. Mackensen 
szokatlan módon arra is engedélyt kapott, hogy dandárparancsnoki beosztása 
ellenére továbbra is a huszárok egyenruháját hordhassa.36 1903-ban már 
altábornagyként a 36. hadosztály parancsnokságát látta el, egyben II. Vilmos 
főhadsegéde (Generaladjutant) lett.37 1908. január 27-én lovassági tábornokká 
léptették elő, és a XVII. hadtest parancsnokává nevezték ki,38 ezt a rendfokozatot 
viselte a Nagy Háború kitörésekor. Tábornokként is folytatta hadtörténelmi 
kutatásait, így 1913-ban a Nyugatporosz Történelmi Egyesületben tartott 
előadást Nyugat-Poroszország és a testőrhuszárok címmel.39

Mackensen I. világháborúig terjedő pályafutása kiemelkedőnek tekinthető, 
mivel közkatonából nemesi címmel rendelkező tábornokká lépett elő. 
Miközben egyre magasabb rangot ért el, sikerrel illeszkedett be a német 
vezérkar feudális szokásokkal, külsőségekkel teli világába. Második házassága 

32  Mackensen, 1938. 20. Hannover Ausztria szövetségese volt az 1866-ban vívott porosz–
osztrák háborúban. A langensalzai csata porosz visszavonulással végződött, de a hannoveriek 
két nappal később kénytelenek voltak kapitulálni a túlerőben lévő porosz egységeknek.

33 Mackensen, August: Schwarze Husaren. Geschichte des 1. Leib-Husaren-Regiments Nr. 1. 
und des 2. Leib-Husaren-Regiments Kaiserin Nr. 2. Aus Anlaß ihres 150jährigen Bestehens, unter 
Benutzung einer Handschrift von Felix Blumenthal. Bd. 1−2. Berlin, 1892.

34  Mackensen, 1929. 1.
35  Schwarzmüller, 2001. 65.
36  Schwarzmüller, 2001. 69.
37  Renner, 1915. 61.
38  Mackensen, 1929. 12.
39  Renner, 1915. 60.
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révén a legszorosabb kapcsolatba került a porosz junkerkörökkel, így politikai 
szempontból is az egyik legbefolyásosabb szereplője lett a nyugat-poroszországi 
közéletnek.40 Különösen jó kapcsolat és már-már eszményi lojalitás fűzte 
a  császári párhoz, amelynek „érinthetetlenül tiszta házas és családi életéről” 
a legnagyobb tisztelettel nyilatkozott.41 Karrierjében – a francia hadjárat során 
mutatott bátorságán túl – számos kiváló tulajdonsága támogatta. Beosztott 
tisztjei többször említést tettek feljegyzéseikben kitűnő emlékezőtehetségéről, 
valamint arról, hogy könnyen szót tudott érteni velük.42 Ennek ellenére, ahogy 
a legtöbb korabeli európai hadvezető, úgy Mackensen is csak régi harctéri 
tapasztalatokkal rendelkezett – mintegy negyvenöt éve volt utoljára harci 
cselekmények részese –, így nem lehetett tudni, milyen eredményeket fog 
elérni a csatamezőn a XVII. hadtest lovassági tábornoka.

Harcok Kelet-Poroszországban

A világháború kitörésekor Mackensen a 8. német hadsereg kötelékében 
Kelet-Poroszország védelmére készült föl. A hadsereg parancsnoka 
Maximilian von Prittwitz vezérezredes volt; parancsnoksága alá tartozott 
– Mackensen hadtestével együtt – az I., illetve a XX. hadtest is, továbbá 
az I. tartalék hadtest, a 3. tartalék gyalog-, az 1. lovas hadosztály, valamint 
három Landwehr dandár.43 A hadsereg három további hadteste (II., V., 
VI.) Posen környékén foglalt el védelmi állást, így a kibontakozó kelet-
poroszországi küzdelemben nem vehettek részt. Mackensen hadteste két 
– a  35. és a 36. – gyaloghadosztályból épült föl. Gyülekezési körzetük 
Deutsch-Eylau lett.44 A németek tisztában voltak vele, hogy az orosz 
mozgósítás befejezése után ez az erő elégtelen lesz a védelem ellátására, 
így Mackensen augusztus 3-i magánlevelében nem véletlenül adott hangot 
aggodalmának: csak egy gyors franciaországi győzelem mentheti meg 
a keleti hadsereget kritikus helyzetéből.45

40  Schwarzmüller, 2001. 77–78.
41  Mackensen, 1938. 28. „Das unantastbar reine Ehe- und Familienleben des mit sieben Kin-

dern gesegneten Kaiserpaares übte starken Eindruck auf mich.”
42  Mackensen, 1938. 29.
43  A Landwehr a német császári hadsereg 40-45 éves tartalékosait foglalta magában.
44  Mackensen, 1938. 32–33.
45  Schwarzmüller, 2001. 93. „Nur eine schnelle Entscheidung gegen Frankreich kann uns aus 

dieser kritischen Lage befreien.”
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Kelet-Poroszországra két orosz – az 1. (Nyeman), valamint a 2. (Narev) – 
hadsereg támadt. A közel 400 ezer fővel támadni készülő oroszok – gyalogság 
tekintetében – több mint kétszeres fölényben voltak a németekkel szemben, 
sőt 1284 lövegükkel szemben a védekezők csak 774-et tudtak felvonultatni, 
igaz, nehéztüzérség terén a 8. hadsereg élvezett előnyt.46 Augusztus első 
napjaiban mindkét fél a mozgósítással volt elfoglalva, így a XVII. német hadtest 
felvonulását nem zavarta meg semmi. Kisebb határmenti összecsapások után 
az első jelentősebb csatába az orosz területen fekvő Mławanál bocsátkoztak 
Mackensen erői. A tábornokra igen rossz benyomást tettek az orosz-
lengyelországi területek: egy, augusztus 14-re datálható feljegyzése szerint 
Kelet-Poroszország és Oroszország határánál közvetlenül érintkezik Európa és 
Ázsia.47 A hadtest előrenyomulását rövidesen le kellett állítani, mert északkelet 
felől megindult a Nyeman-hadsereg előretörése Paul von Rennenkampf 
vezérletével. Ebben a helyzetben a német vezérkar – mit sem tudva a 2. orosz 
hadsereg készülő támadásáról – Mackensen hadosztályai számára Insterburgot 
jelölte meg új gyülekezési körzetként. Augusztus 18-án a lovassági tábornok 
a  következőket jegyezte föl: „A következő napok döntők lesznek keleten és 
nyugaton a világtörténelem menete szempontjából.”48 Láthatjuk, hogy Mackensen 
– hasonlóan a Nagy Háború többi tábornokához – a küzdelmet néhány hét 
alatt eldönthetőnek vélte. A hadvezetőknek azonban hamarosan minden 
fronton csalatkozniuk kellett számításukban, és ez nem történhetett másként 
a XVII. német hadtest parancsnokának esetében sem.

Augusztus 17-én az előretörő orosz csapatok visszavonulásra kényszerítették 
a Stallupönnent védő I. hadtestet, ezután a németek Gumbinnennél kívánták 
megállítani az ellenséget.49 A kialakult fronthelyzet kritikus volt, így Prittwitz 
erősítésként a helyszínre küldte az I. tartalék- és a XVII. hadtestet. Ez azt jelentette, 
hogy Mackensen katonái az augusztus 19-ről 20-ra virradó éjszakát egy mintegy 
25 km hosszú meneteléssel töltötték, és a csata előtt mindössze egy óra pihenőt 
kaptak.50 A harctérre érkező, majd menetből támadást indító németeket heves 

46  Galántai, 1980. 196.
47  Mackensen, 1938. 34. „Die Eindrücke von dem Zustand der Wege und der Kultur der Bevöl-

kerung im russischen Polen bestätigten die ungünstigsten Schilderungen. Europa und Asien schie-
nen sich schon an der russisch-preußischen Grenze zu berühren.”

48  Mackensen, 1938. 35. „Die nächsten Tage werden im Osten und Westen entscheidend sein 
für den Gang der Weltgeschichte.”

49  Macksey, 1984. 233., 236.
50  Mackensen, 1938. 38.
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orosz tüzérségi tűz fogadta, és dél körül világossá vált Mackensen számára, 
hogy a felderítés adatai – mind az ellenség létszámára, mind pozíciójára nézve 
– pontatlanok. A veszteségek nagyobb részét a 36. gyaloghadosztály szenvedte 
el, az  egység katonáit az orosz géppuskák már 900 m-ről halomra lőtték. 
A támadókat az is sokkolta, hogy az ellenséget nem látták, csak a szörnyű össztűz 
hatását érzékelték.51 A támadásban gondolkodó tábornok kénytelen volt kiadni 
a gyalogságnak azt a parancsot, hogy ássa be magát, és tartsa az elért vonalakat.52

A súlyos harcok ellenére a balszárny alig tudta tartani hevenyészett állásait, 
így Mackensen kénytelen volt 5 km-rel hátrább vonni erőit. A várt orosz 
gyalogsági roham elmaradt, de a cári tüzérség folyamatosan lőtte a hátráló 
németeket.53 Jóllehet a lovassági tábornok folytatni akarta a harcot, erre nem 
nyílt alkalom, mert Prittwitz, megrettenve a gumbinneni veszteségektől, 
21-én általános visszavonulást rendelt el, amelynek végső célja a Visztula 
bal partja volt. A terv végrehajtása esetén a németek teljesen feladták volna 
Kelet-Poroszországot. A 8. hadsereg parancsnoka ugyanis attól tartott, hogy 
csapatai a két orosz hadsereg harapófogójába kerülnek, így – akaratlanul is 
II. Frigyesre gondolva – egy modernkori Kunersdorf54 réme villanhatott fel 
előtte. Mackensen önérzetesen jegyezte föl: „a csatamezőtől azzal a tudattal 
váltam el, hogy csapataim tegnap délután minden csapás ellenére is, taktikai és 
morális szempontból felülmúlták az ellenséget”.55 A XVII. hadtest veszteségei 
azonban borzalmasak voltak: 200 tiszt és 8900 katona esett el, 3000-en pedig 
hadifogságba estek. Súlyos veszteség érte az egység tüzérségét is, amely 
a gyalogság visszavonulását fedezte. Lényegében a XVII. hadtest egyharmada 
megsemmisült Gumbinnennél,56 így Mackensen is kénytelen volt elismerni, 
hogy tömegmészárlás történt. Az ütközet lélektani hatása azonban messze 
felülmúlta a tényleges veszteségek mértékét: a megrettent német hadvezetés 
a csata után két hadtestet nyugatról keletre vezényelt, hogy megakadályozza 

51  Macksey, 1984. 237.
52  Mackensen, 1938. 39.
53  Mackensen, 1938. 41. „Wider Erwarten stieß der Feind nirgends mit Infanterie nach, son-

dern beschränkte sich auf starkes Verfolgungsfeuer seiner Artillerie.”
54  Kunersdorfnál, 1759. augusztus 12-én az orosz–osztrák csapatok súlyos vereséget mértek 

Nagy Frigyes porosz erőire. Az ütközet révén megnyílt az út Berlin felé, a győztesek azonban 
nem használták ki a lehetőséget.

55  Mackensen, 1938. 42. „Ich selbst schied von dem Schlachtfeld mit dem Bewußtsein, daß 
meine Truppe trotz jener Rückschläge am vergangenen Nachmittag dem Feinde taktisch und mo-
ralisch überlegen war.”

56  Mackensen, 1938. 42–43.
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az összeomlást. Ezek az erők azonban égetően hiányoztak két héttel később, 
a marne-i ütközetben, így elképzelhető, hogy a gumbinneni mészárlás nélkül 
nem következett volna be az antant erők franciaországi győzelme.57

Mindezen tények ellenére az OHL (Oberste Heeresleitung – Legfelsőbb 
Hadvezetés) nem értett egyet Prittwitz stratégiájával, ezért augusztus 23-án 
leváltották, és helyébe Paul von Hindenburgot nevezték ki parancsnoknak.58 
A  nyugállományból reaktivált tábornok, megváltoztatva elődjének terveit, 
a visszavonulásban részt vevő erőket dél felé irányította. Mindeközben a 2. orosz 
hadsereg Allenstein irányába támadást indított, hogy a feltételezett nyugati 
visszavonulás útját elvágja. Mackensen katonáira ismét kemény menetelés várt: 
csak augusztus 25-én 50 km-t tettek meg tikkasztó hőségben. Felvonulásukat 
nagymértékben akadályozta, és a katonák moráljára is negatívan hatott 
a  rengeteg civil menekült.59 A következő napon Lauternnél ütköztek meg 
az orosz 6. hadtest 4. hadosztályával, a divíziót gyakorlatilag szétszórta a német 
támadás, az ellenséges erők pánikszerű menekülésbe kezdtek. A Nagy Háború 
folyamán ez volt Mackensen első komolyabb sikere: csapatai 3000 foglyot 
ejtettek, és 40 löveget zsákmányoltak. A győzelmet a meglepetés előnye mellett 
az is elősegítette, hogy – a gumbinneni csatában szerzett tapasztalatokat 
felhasználva – a tábornok hatékonyabban irányította tüzérségét, és a megbontott 
ellenséges hadrendet már leküzdhette a támadó gyalogság.60 Másnap a németek 
bevonultak Bischofsburgba.61 Eközben 80–100 km-rel nyugatra a német 
jobbszárny is támadásba lendült, és megindult az átkaroló hadművelet.

Mackensen 27-én folytatta támadását Passenheim–Jedwabno irányban. 
Előrenyomulását paradox módon nem az ellenség állította meg, hanem 
az  a tény, hogy nem állt közvetlen kapcsolatban a 8. hadsereg vezérkarával. 
Hindenburg parancsa szerint a lovassági tábornoknak vissza kellett foglalnia 
Allensteint, holott ez abban a szituációban már ésszerűtlen volt,62 mivel 
a fenyegető veszély hatására az oroszok leállították előrenyomulásukat és 
kiürítették a várost, így a  tannenbergi katlan kelet felőli bezárása egy napot 
késett. Augusztus 29-én már küszöbön állt a győzelem: a XVII. hadtest 
kiszabadított 400, a  XX.  hadtesthez tartozó, korábban hadifogságba esett 

57  Schwarzmüller, 2001. 94.
58  Galántai, 1980. 197.
59  Mackensen, 1938. 46.
60  Macksey, 1984. 239.
61  Mackensen, 1938. 51.
62  Mackensen, 1938. 52–53.
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katonát. Másnap lezárult az ütközet: a XVII. hadtest 30 ezer foglyot ejtett, és 
114 löveget zsákmányolt. Az orosz összveszteség a 2. hadsereg erőinek 75%-a, 
125 ezer katona és 500 löveg volt.63 A vereség súlyát jelezte, hogy a szétzúzott 
hadsereg parancsnoka – Szamszonov tábornok – főbe lőtte magát. Mackensen 
jelentősen túlértékelte a tannenbergi diadalt, amikor a „világtörténelem egyik 
legdöntőbb győzelmének” nevezte azt. Ugyanakkor helyesen állapította meg, 
hogy a „győzelem befolyását tekintve többet jelentett a német nép számára, mint 
egy sikeres csata”.64 A háború ezen szakaszára még jellemző lovagiasság szerint 
Mackensen Passenheimben külön díszőrséget állított fel az általa elfogott 
négy orosz tábornok őrzésére. Szeptember 3-án a császár az első osztályú 
Vaskereszttel tüntette ki a tábornokot.65

A tannenbergi győzelem révén sikerült megakadályozni Kelet-Poroszország 
orosz megszállását. Az OHL az ütközetet párhuzamba állította az 1410-es 
grünwaldi csatával, amelyet a közelben vívtak, és a szláv lengyel–litván erők 
győzelmével végződött a Német Lovagrend ellen. Mackensen maga is bevallotta, 
hogy a lezajlott ütközetet – helyszíne alapján – inkább hohensteini csatának 
kellene hívni, így burkoltan elismerte, hogy a Ludendorff–Hindenburg-vezetés 
által kigondolt „tannenbergi” elnevezés propagandacélokat szolgált.66 A lovassági 
tábornok a támadó két orosz hadsereg közül eredetileg a megsemmisített Narev-
hadsereget látta veszélyesebb ellenfélnek, így a siker után bízott benne, hogy 
hamarosan teljesen kiszorítják az ellenséget a német területekről.67

A német 8. hadsereg erőit szeptember első napjaiban a Königsberg–
Johannisburger Heide-vonalra csoportosították át. Mackensen hadteste 
a  front déli szakaszán foglalta el új harcállását, ahol szeptember 7-én harc 
nélkül foglalták el Lötzent. Az OHL haditerve szerint a Mazuri-tavaknál 
kellett csapást mérni az orosz erőkre, amelyek létszáma 11 és fél gyalog- és 
5 és fél lovas hadosztályt tett ki. A koncepciónak fontos része volt, hogy a 
nyugati fronton támadó erők végrehajtsák a Schlieffen-terv hátralevő részét, 
illetve a  Monarchia hadereje is eredményesen támadjon a frontszakaszán 

63  Galántai, 1980. 198.
64  Mackensen, 1938. 58. „Die Schlacht war zu einem der entscheidendsten Siege der Weltge-

schichte geworden. In ihrem Eindruck auf das deutsche Volk bedeutete sie mehr als einen Schlach-
terfolg.”

65  Geml, 1916. 8.
66  Schwarzmüller, 2001. 95.
67  Mackensen, 1938. 60. „Ich hoffe, daß wir auch diese bald über die Grenze getrieben haben 

werden. Der gefährlichste Gegner ist jedenfalls erledigt.”
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lévő négy orosz hadsereg ellen.68 Ennek ellenére a marne-i vereség és Conrad 
galíciai kudarca után sem változtattak a haditerven. A XVII. hadtest ekkorra 
már jelentős állomány-utánpótlást kapott, ám Mackensen nem volt elégedett 
az újoncok felkészültségével: túl rövidnek tartotta a kiképzés idejét, ráébredve, 
hogy a bátorság és lelkesedés önmagában már nem elegendő.69 Úgy tűnik, hogy 
a lovassági tábornok felismerte az új háború támasztotta követelményrendszert, 
és bírálni kezdte a hivatalos kiképzési doktrínát.

A hadtest számára Hindenburg azt a feladatot tűzte ki, hogy törje át a frontot 
Possessernnél. A 8-án meginduló támadás végül másnap meghozta a kívánt 
eredményt, az oroszok általános visszavonulásba kezdtek. Szeptember 11-én 
megkísérelték megállítani a németeket, de ez a próbálkozás is kudarcba fulladt, 
így a Mazuri-tavaknál kiépített védelmi vonal végleg összeomlott. A  sikerek 
ellenére Mackensen kis híján hadifogságba esett a szeptember 10. és 11. közötti 
éjszakán: kis létszámú kíséretével a front közelében egy háromfős ellenséges 
őrjáratba botlott, de végül a németeknek sikerült fogságba ejteniük a meglepett 
orosz katonákat.70 12-én világossá vált az OHL számára, hogy az 1.  orosz 
hadsereget nem fogják tudni bekeríteni, mivel heves esőzések kezdődtek, 
így a környék sártengerré változott. Másfelől a kritikus helyzetbe került 
osztrák–magyar hadsereg támogatása élvezett prioritást, ehhez pedig át kellett 
csoportosítani a  német erőket. Miután világossá vált, hogy Rennenkampf 
a Nyemanig vonja vissza csapatait, a XVII. hadtest is leállította támadását 
a  német–orosz határon fekvő Wirballennél. A Mazuri-tavaknál vívott 
ütközetben Mackensen kb. 1500 embert vesztett; a német csapatok összesen 
45 ezer foglyot ejtettek, és 150 löveget zsákmányoltak.71

Mackensen kelet-poroszországi harcokban való részvételét mérlegelve 
kijelenthetjük, hogy a legnagyobb sikert a Mazuri-tavaknál érte el, hiszen 
hadműveletének köszönhetően törhette át a 8. hadsereg az orosz frontot. 
A  gumbinneni súlyos veszteségeket a tömegrohamok túlzott erőltetésének 
téves doktrínája miatt könyvelhette el, ezért Prittwitz visszavonulási parancsa 
a vereségtől mentette meg. Bár a lovassági tábornok szerepe a tannenbergi csatában 
is fontos volt, ám a bekerítés „elméleti” előkészítésében nem vett részt, és a katlan 
keleti részét – igaz, önhibáján kívül – némi késlekedéssel tudta csak lezárni, így 
személye ekkor még háttérben maradt Hindenburg és Ludendorff mögött.

68  Galántai, 1980. 209.
69  Mackensen, 1938. 61.
70  Mackensen, 1938. 64–65.
71  Mackensen, 1938. 66–67.
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Állóháború a keleti fronton

1914. szeptember közepén az OHL egy új hadsereg felállításáról döntött, 
amelynek feladatául Felső-Szilézia és Posen védelmét jelölte ki. Az új, 
9.  hadsereget részint a nyugatról erősítésként érkező alakulatokból, részint 
a  korábban keleten harcoló erőkből szervezték, így került a hadrendbe 
a XVII. hadtest is. A gyülekezési körzet a felső-sziléziai Lublinitz lett, eközben 
a 8. hadsereg Kelet-Poroszországot védte. Erre az átcsoportosításra azért 
kényszerült a német hadvezetés, mert az osztrák–magyar hadsereg helyzete 
válságosra fordult Galíciában. Mackensen szeptember 30-án kelt egyik 
feljegyzésében azt olvashatjuk, hogy „az osztrákok jobban tették volna, ha 
a szerbekkel szemben kevesebb, az oroszokkal szemben pedig több erőt fordítottak 
volna”.72 A 9. hadsereg a galíciai front tehermentesítése végett támadást indított. 
A németek célja Radom bevétele volt – a város október 5-én esett el.

A császári erők ezután megkerülve Ivangorod erődjét, a Pilica folyóig törtek 
előre. Október 8-án parancsot kaptak Varsó megtámadására,73 a lengyel 
nagyváros bevételével egy fontos közlekedési és kommunikációs csomópont 
került volna a központi hatalmak kezére. 9-én még jó ütemben haladt a támadás, 
de másnap – miután közel 50 km-t tettek meg – az offenzíva kifulladt. Varsó 
csak 20–25 km távolságra feküdt a fronttól, de az orosz ellenállás mértéke 
egyre csak fokozódott; erősítésként két szibériai hadtestet is az arcvonalra 
küldtek. Mackensen ekkor már nemcsak a XVII., hanem két másik hadtest 
parancsnokságát is ellátta, így a támadásban részt vevő erőket közvetlenül ő 
vezényelte.74 Végül az egykori lengyel fővárostól mindössze 12 km-re le kellett 
állítani az előrenyomulást, mert „az ellenséges túlerő napról-napra növekszik és 
az osztrákok nem poroszok”.75

Október 10-én az oroszok ellentámadást indítottak a Visztula partján fek-
vő Góra Kalwarja ellen, és így átkarolással fenyegették a német jobbszár-
nyat. Eközben azonban a XVII. hadtest fényes győzelmet aratott Grójecnél.76 

72  Mackensen, 1938. 69. „Die Österreicher hätten besser getan, weniger Kräfte gegen die Serben 
und mehr gegen die Russen zu verwenden.”

73  Mackensen, 1938. 70.
74  Mackensen, 1938. 75. Megnövekedett felelősségéről feleségének is írt: „Ich führe nicht nur 

mein Armeekorps, sondern auch noch zwei andere und eine Kavalleriedivision als besondere Ar-
meegruppe.”

75  Schwarzmüller, 2001. 97. „[…] die feindliche Übermacht wächst täglich und die Österrei-
cher sind keine Preußen.”

76  Macksey, 1984. 309.
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Másnap – egy elfogott ellenséges üzenet alapján – világossá vált Mackensen 
számára, hogy a Visztula–San-torkolattól a harcok helyszínéig négy orosz 
hadsereg készülődött az ellentámadásra.77 A küzdelem ekkor állóháborúvá 
változott: a németek képtelenek voltak a további előrenyomulásra, de a lét-
számfölényben lévő orosz csapatok ellenlökéseit vissza tudták verni. A har-
cok hevességéről és brutalitásáról hitelesen tudósított a chicagói Daily News 
Varsóban tartózkodó haditudósítója, aki szörnyű orosz veszteségekről szá-
molt be: „Egész ezredek semmisültek meg teljesen, mások minden tisztüket 
elvesztették. Az orosz veszteségesek minden korábbit felülmúltak, amelyeket ed-
dig ebben a háborúban elkönyveltek, kivéve Szamszonov tábornok a tannen-
bergi katasztrófában elszenvedett veszteségeit”.78

Október 12-én az oroszok kiürítették a Visztula bal partján fekvő 
hídfőállásukat, ugyanakkor fokozták a nyomást Mackensen balszárnyán. 
A  helyzetet súlyosbította a rendkívül esős időjárás is,79 a küzdelem ezen 
formája a nyugati front ekkor kialakuló lövészárokharcait idézte; ez a szituáció 
– hasonlóan a Nagy Háború többi tábornokához – alaposan megviselte 
Mackensen idegrendszerét is. A tábornok továbbra is nehezen vélte 
összeegyeztethetőnek az újfajta harcmodort a porosz katonai doktrínával.80 
A nagy orosz nyomás miatt felmerült a visszavonulás lehetősége, de a sikeres 
védekezést látva az OHL Mackensenre bízta ennek elrendelését. A balszárny 
megerősítésére a k. u. k. 7.  lovas hadosztályát vezényelték a térségbe, de 
az  orosz seregek így is nyomasztó létszámfölényt alakítottak ki: 12 és fél 
gyalog- és 5 lovas hadosztályukkal szemben a központi hatalmak 5 és fél 
gyalog- és 2 lovas divíziót sorakoztattak fel.81 Október 19-én Mackensen 
kénytelen volt megkezdeni a visszavonulást, amely igen rendezetten történt, 
ráadásul a manőverre viszonylag későn reagált a cári sereg.82

77  Mackensen, 1938. 74.
78  Mackensen, 1938. 76. „Ganze Regimenter wurden vollständig vernichtet, andere verlo-

ren alle Offiziere. Die russischen Verluste überstiegen alles, was in diesem Krieg bisher ver-
zeichnet wurde, ausgenommen die Verluste des Generals Samsonow in der Katastrophe von 
Tannenberg.”

79  Macksey, 1984. 310.
80  Mackensen, 1938. 78. „Ich kann aber nicht leugnen, daß angesichts der täglich wachsenden 

russischen Übermacht ich mich von einer Verantwortung erfüllt fühlte, die eine ebenso wachsen-
de Nervenprobe bedeutete. […] In die Verteidigung gedrängt zu werden, ist dem preußischen Sol-
daten immer ein unwillkommenes Los.”

81  Mackensen, 1938. 81.
82  A korábban idézett amerikai haditudósító beszámolója szerint: „Mackensen verschwand 
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A visszavonulás déli–délnyugati irányban, Łódz felé zajlott, és kb. 60 km-t 
hátráltak a központi hatalmak ezen a frontszakaszon. A varsói előrenyomu-
lás és a túlerővel szemben tanúsított hősies védekezés ellenére október végé-
re ismét orosz invázió fenyegette Posen vidékét, így az elsődleges taktikai célt 
Mackensen októberi küzdelmei nem érték el. Ugyanakkor a szövetséges oszt-
rák–magyar haderő lélegzetvételnyi időhöz jutott a galíciai fronton azáltal, 
hogy ellenségük kénytelen volt jelentős erőket Varsó biztosítására átvezényel-
ni. Annak ellenére, hogy az ún. első varsói csata után a német csapatok további 
erősítésre szorultak volna, Falkenhayn október végén mindössze 40 ezer kato-
nát küldött, rendkívül kevés tiszttel és altiszttel, mivel Ypernnél döntő csapást 
kívánt mérni az antant seregeire.83

November 1-jén a németek átszervezték keleten küzdő egységeik 
vezetését: létrehozták a keleti főparancsnokságot (Oberkommendo Ost vagy 
röviden Ober-Ost), amelynek Hindenburg lett a vezetője. A 9. hadsereg így 
megüresedett parancsnoki posztját Mackensen foglalhatta el;84 feladatául 
az osztrák–magyar balszárny fedezetét, illetve az orosz előretörés megállítását 
jelölték ki. Mackensen csapatai a Jarotschin–Wreschen–Thorn-vonalon álltak 
föl; összesen 3 gyalog-, 2 lovas- és 2 tartalék hadtest készült a támadásra.85 
Az offenzíva november 11-én indult el, céljául a tábornok az „orosz gőzhenger” 
megtörését tűzte ki. A harcok igen hevesek voltak, a 49. tartalékhadosztály 
parancsnoka a csatamezőn lelte halálát, de az egység november 12-én elfoglalta 
Włocławeket.86 Másnap háromnapos, véres harc kezdődött Kutnó térségében, 
az orosz erők végül visszavonultak, de a németek sem könyvelhettek el jelentős 
győzelmet, legnagyobb sikerük a II. orosz hadtest 10 ezer katonájának foglyul 
ejtése volt. A küzdelem során keletkezett egyik feljegyzésében Mackensen 
beszámol a háború okozta új hadvezetési követelményekről: „Egészen 
furcsának tűnik számomra, hogy míg én itt ülök az író és térképasztalnál, 
addig csapataim elöl a Warta és Visztula között harcolnak. Ám ez a modern 
hadvezetés. Telefonon és távbeszélőn keresztül jelentenek a csapatok, és ugyanígy 
kapják a parancsokat.”87

wie ein Geist und ließ kein Geschütz, kein Gewehr, keine Patrone und nur wenige Marschunfähige 
zurück.” Mackensen, 1938. 82.

83  Macksey, 1984. 312.
84  Galántai, 1980. 216.
85  Mackensen, 1938. 89.
86  Mackensen, 1938. 92.
87  Mackensen, 1938. 93. „Es kommt mir ganz eigentümlich vor, daß ich hier am Schreib- und 
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A kutnói csata után Mackensen elégedetten jegyezhette föl, hogy Nyugat-
Poroszországot, Posent és Sziléziát nem fenyegeti orosz invázió.88 November 
17-én megkezdődött a Łódz elleni támadás, ekkor a lovassági tábornok 
főhadiszállása kb. 150 km-re volt a fronttól. A német előrenyomulás azonban 
– az egy hónappal korábbi varsói helyzethez hasonlóan – megrekedt. Két 
orosz hadsereg védte elszántan állásait, így állóháború alakult ki, amelyben 
mindkét fél szörnyű veszteségeket könyvelhetett el. Ráadásul kelet felől 
Rennenkampf hadserege lendült támadásba, hogy enyhítse a második és 
az ötödik hadseregre nehezedő nyomást. Így viszont a német 9. hadsereget 
fenyegette átkarolás, és a kritikus szituáció hatására Mackensen első pillanatra 
meglepő gondolatokat vetett papírra november 22-én: „A világégés értelmi 
szerzői kellemesen ülnek meleg kemencéjük mellett, életük biztonságban 
van. Ha egyszer is saját bőrükön éreznék, vagy látnák az általuk okozott 
nyomort, befejeznék ezt a mocskos játékot.”89 Mackensen természetesen 
sohasem tekintette felelősnek a császári Németország vezetését a háború 
kirobbanásában, így az effajta gondolatmenetek nem akadályozták meg 
a tábornokot abban, hogy az Ober-Ost kérdésére, miszerint vissza akar-e 
vonulni, néhány perces töprengés után kijelentse: „Maradunk!”

Másnap, november 24-én végül Brzezinynél sikerült a frontáttörés, de 
csakhamar Mackensen erői kerültek csapdahelyzetbe, kis híján bekerítették 
őket. Ezen a napon 16 ezer orosz katona esett hadifogságba, és 64 löveg került 
a németek kezére. Mackensen, sikerei jutalmául, november 27-én megkapta 
a Pour le Mérite kitüntetést, amely „a legáhítottabb és legtekintélyesebb dísz 
Poroszországban.”90 November végén újabb – a nyugati frontról átvezényelt 
– csapaterősítés érkezett, de a fronthelyzeten ez nem sokat változtatott, mert 
a német lőszerhiány miatt lehetetlenné vált bármiféle támadás. December 
6-án – Mackensen 65. születésnapján – az orosz erők kiürítették Łódz városát, 
hogy egy könnyebben védhető frontvonalat alakítsanak ki. II. Vilmos egykori 

Kartentisch sitze, während meine Truppen vorn zwischen Warthe und Weichsel kämpfen. Aber 
das ist moderne Kriegführung. […] Durch Telephon und Funkspruch melden die Truppen und auf 
gleichem Wege erhalten sie ihre Befehle.”

88  Mackensen, 1938. 96. „Westpreußen, Posen und Schlesien brauchen eine russische Invasion 
nicht mehr zu fürchten.”

89  Mackensen, 1938. 107. „Die Urheber des Weltbrandes sitzen behaglich hinter dem warmen 
Ofen, ihres Lebens sicher. Könnten sie einmal das von Ihnen angerichtete Elend sehen, oder gar 
am eigenen Leibe empfinden, sie würden dem grausamen Spiel ein Ende machen.”

90  Mackensen, 1938. 111. A kitüntetést Nagy Frigyes alapította 1740-ben.
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szárnysegédje lelkesen adta ki „új életévének első támadási parancsát”,91 
mindezzel együtt a város elfoglalása inkább taktikai és morális siker maradt, 
mert nem sikerült nagyobb számú ellenséges erőt bekeríteni.92

December folyamán a Bzura és a Rawka folyók mentén indított támadásokkal 
a németeknek sikerült Łódz biztosítása, de ezután ismét „klasszikus” állóháború 
következett. Az oroszok csak foglyokban november–december folyamán 
100 ezer embert vesztettek,93 de elszántságukon mindez nem változtatott, így 
a  németek további előrenyomulása is elakadt. Mackensen följegyezte, hogy 
az ellenség igen szívósan védekezik, mivel „az emberélet semmit sem számít 
náluk, ezért viselik el a legsúlyosabb veszteségeket is.”94 A december 17-én 
vezérezredessé előléptetett Mackensen is kénytelen volt megállapítani a hónap 
végén: „Nagyon szomorú vagyok, hogy mint nyugaton, mi is belekényszerültünk 
egy lövészárok-háborúba.”95 A helyzet januárban sem változott semmit, 
leszámítva azt a tényt, hogy az OHL fokozatosan csökkentette a Mackensen 
irányítása alatt álló csapatok számát, mert északra és délre küldtek erősítéseket. 
Január 31-én egy új fegyverrel kívántak frontáttörést elérni: mérgesgázt vetettek 
be Bolimów közelében, de a hidegben hatástalan maradt a vegyi fegyver. 
A kilencedik hadsereg életében némi színfoltot csak a császár február 7-én tett 
látogatása jelentett.96 A november–december folyamán lezajlott csaták révén 
a hátországban mind több ember számára vált ismertté Mackensen neve,97 és 
ekkor jelentek meg róla az első életrajzi kötetek, amelyek hazafias pátosszal 
mutatták be a győztes hadvezért.

A központi hatalmak eközben a keleti front északi és déli szárnyán is 
támadásokat indítottak az oroszok ellen. Január 23-án négy osztrák–magyar 
és egy német hadsereg indított offenzívát Galíciában, majd február 7-én Kelet-
Poroszországban indítottak támadást a németek. Ez a hadművelet február 

91  Mackensen, 1938. 118. „Welch ein schöner Anfang meines neuen Lebensjahres! […] Mein 
erster Befehl ein Angriffsbefehl!”

92  Förster, 1915. 20. „Neben dem großen taktischen Erfolge der Einnahme von Lodz ist die mo-
ralische Einwirkung nicht hoch genug zu bewerten, die die Besetzung dieser Stadt in Polen und 
ganz Rußland machen muß.”

93  Mackensen, 1938. 120.
94  Mackensen, 1938. 126. „Die Russen sind in der Verteidigung der zäheste Gegner […]. Men-

schenleben spielen bei ihnen keine Rolle, und darum ertragen sie auch die stärksten Verluste.”
95  Mackensen, 1938. 123. „Ich bin sehr traurig, daß wir wie im Westen zu einem Schützengra-

benkrieg gezwungen sind.”
96  Förster, 1915. 90.
97  Schwarzmüller, 2001. 99.
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22-én zárult, amikor az augusztovi csatában 92 ezer fogoly és 295 löveg került 
a németek kezére.98 Döntő győzelmet azonban egyik támadással sem sikerült 
elérni, így az Ausztria–Magyarországra nehezedő nyomás továbbra is fennállt.

A k. u. k. haderő vesztesége az 1915. január–április között zajló kárpáti csatában 
borzalmas méretű volt: 800 ezer főt tett ki, amelyből 350 ezer katonára rúgott 
az abszolút veszteség, vagyis a halottak, eltűntek és foglyok aránya.99 Félő volt, 
hogy a keleti front osztrák–magyar haderő védte szakasza a demoralizáltság és 
a védelem meggyengülése miatt összeomlik. Ezért az Ober-Ost és az osztrák–
magyar AOK (Armeeoberkommendo – hadsereg-főparancsnokság) egy 
összehangolt, tavaszi offenzíva előkészületeibe fogott, amelynek során 
Mackensen vezérezredesre kulcsfontosságú megbízatás várt. Ennek keretében 
április 17-én kinevezték a zömmel nyugatról átvezényelt divíziókból felállított 
német 11. hadsereg élére; a császári parancs külön kiemelte, hogy a vezérezredes 
többször bizonyította kiváló vezetői tulajdonságait.100 A készülő offenzíva 
fontosságát jelezte, hogy Mackensent a franciaországi Charleville-be rendelte 
von Falkenhayn vezérkari főnök. A háború ideje alatt csak ezen alkalommal 
járt a nyugati hadszíntéren Mackensen.

A gorlicei áttörés

A tervezett csapás színhelyéül a Tarnów városától délre fekvő Gorlice falut 
választották ki a központi hatalmak. A 11. hadsereg 8 német és 3 osztrák–
magyar hadosztálya mellett a 4. k. u. k. hadsereg is támadásra készült, 
így összesen 357 ezer katona, 334 nehéz- és 1272 könnyűlöveg, valamint 
96 aknavető állt a támadók rendelkezésre. A siker kulcsa abban rejlett, hogy 
az ezen a frontszakaszon védekező 3. orosz hadsereg „csak” 219 ezer katonát és 
675 könnyűlöveget tudott kiállítani, míg nehéztüzérséggel, aknavetőkkel nem 
rendelkezett,101 tehát a keleti front ezen szakaszán a központi hatalmak erői 
mennyiségi és minőségi fölénybe kerültek.

Mackensen első ízben került abba a helyzetbe, hogy aktívan kellett szövetséges 
haderőkkel együttműködnie. Ez a tény egyre inkább meghatározóvá vált 
a  háború előrehaladtával, vagyis a tábornok irányítása alatt egyre kevesebb 
német katona maradt, ezzel párhuzamosan a łódzi győztes bizalmatlansága is 

98  Szijj–Ravasz, 2000. 467.
99  Kocsis, 2001. 92.
100  Mackensen, 1938. 134.
101  Galántai, 1980. 255.
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erősödött. Nem véletlenül jegyezte föl a későbbiekben, hogy ebben a helyzetben 
minden új volt számára: a vidék, a csapatok, a hadvezetés (Mackensent formailag 
az AOK irányítása alá helyezték), saját vezérkara, végül a szövetségesek.102 
A tábornok lelki vívódásairól számol be április 28-án, feleségéhez írt egyik 
levelében: „Hány halálos ítéletet foglal magában a támadási parancsom? Ez 
az a gondolat, amely minden csata előtt levertté tesz. De parancsra cselekszem 
a megváltoztathatatlan szükségszerűség kényszere alatt.”103 Úgy gondoljuk, 
hogy ezek a sorok magyarázatot adnak arra, miképp volt lehetséges a Nagy 
Háború embertelen mészárlásainak sorozata: az erkölcsi szempontokat a végső 
győzelembe vetett hit teljesen háttérbe szorította.

A támadás május 2-án, egy viszonylag rövid tüzérségi előkészítés után indult 
meg; a központi hatalmak csapatai már az első nap áttörték az ellenséges vonalat. 
Mackensen elégedetten jegyezhette föl, hogy az előrenyomulás jól halad, de 
tartott az orosz tartalékok megjelenésétől, és a front megmerevedésétől.104 A cári 
hadvezetés azonban képtelen volt betömni a kialakult rést, így a következő napon 
további területek kerültek a központi hatalmak kezére. A német parancsnok már 
május 5-én győzelmi jelentést küldhetett császárának: „A beérkezett jelentésekből 
bizonyossá vált számomra, hogy döntő győzelmet arattam.”105 Az osztrák–
magyar egységek teljesítményéről Mackensen – a  német hadvezetésben elég 
ritka módon – pozitívan, bár érezhető fölénnyel nyilatkozott: „Az osztrák erők 
jól verekedtek a harcokban. Sajátos az a mód, ahogy a küzdelemben tanúsított 
magatartásukra a csúcsos [porosz] sisak közelsége hat.”106

Május 10-ig közel 100 ezer fogoly került Mackensen kezére, miközben 
az  oroszok további 50 ezer főnyi véres veszteséget könyvelhettek el. 
A hadizsákmány 100 lövegre, 300 géppuskára és rengeteg egyéb hadfelszerelésre 
rúgott.107 A központi hatalmak katonái azonban döbbenten vették tudomásul, 
hogy az újabb jelentős siker ellenére változatlan létszámban özönlött a frontokra 

102  Mackensen, 1938. 143. „Nur ich selbst war mir vertraut, […] alles andere – Gelände, Trup-
pen, Führer, Stab und nicht zuletzt der Verbündete – neu.”

103  Mackensen, 1938. 146. „Wieviele Todesurteile enthält mein Befehl zum Angriff? Dieser Ge-
danke ist es, der mich vor jedem Gefecht gedrückt. Aber ich handele auf Befehl im Zwange unab-
änderlicher Notwendigkeit.” A levelet szintén idézi: Renner, 1915. 121.

104  Mackensen, 1938. 148.
105  Mackensen, 1938. 152. „Aus den eingehenden Meldungen entnahm ich die Gewißheit, daß 

ich einen entscheidenden Sieg erfochten habe.”
106  Mackensen, 1938. 153. „Die österreichischen Truppen haben sich in den Kämpfen gut ge-

schlagen. Es ist eigenartig, wie die Nähe der Pickelhaube auf ihre Haltung im Gefecht wirkt.”
107  Mackensen, 1938. 156.
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az orosz utánpótlás. Május végén maga a tábornok is kénytelen volt megállapítani, 
hogy még mindig kétszeres túlerővel kénytelenek szembenézni, és az orosz 
embertartalékok kimeríthetetlenek.108 Ennek megfelelően a központi hatalmak, 
de különösen az osztrák–magyar haderő veszteségei igen magasak voltak, így 
például a Mackensen parancsnoksága alatt harcoló kassai honvédhadosztály 
május eleji 14  ezer puskányi létszáma a hónap végére 2600-ra apadt.109 
Május 28-án – nem kis mértékben a cseh katonákból álló 36. gyalogezred 
árulása miatt – megakadt a 4. osztrák–magyar hadsereg előrenyomulása, így 
Mackensennek a segítségükre kellett sietnie. Ennek kapcsán megjegyezte, hogy 
legszívesebben csak német csapatokat látna parancsnoksága alatt – kijelentését 
többször volt kénytelen megismételni a háború folyamán.110 A gorlicei áttörés 
közvetlen következménye Przemyśl erődrendszerének visszafoglalása volt. 
A sikerben jelentős szerepet játszottak a német műszaki alakulatok; Mackensen 
a megszokott gőg hangján jelentette ki, hogy „Przemyśl bevétele olyan fegyvertény, 
amelyet csak a porosz szellemben nevelt csapatok voltak képesek végrehajtani.”111 
Az erőd visszafoglalásakor kisebb súrlódás támadt Mackensen és az AOK 
között, ugyanis a vezérezredes bajor csapatai vonultak be elsőként a Monarchia 
által március 22-én feladott Przemyślbe.112

A győzelem következményeként Mackensent óriási megtiszteltetés érte: 
Ferenc József a 10. k. u. k. huszárezred másodtulajdonosává tette.113 A gorlicei 
áttörés a Monarchia első jelentős győzelmét jelentette a háború folyamán, 
nem véletlenül jegyezte föl a következőket az OHL német tábornoka, August 
von Cramon, emlékiratában a győzelemmel kapcsolatban: „Csak aki átélte 
a  kárpáti csata utáni mélységes depressziót, az tudja igazán megérteni, mit 
jelentett Gorlice: a megszabadulást a szinte már elviselhetetlen nyomás alól, 
a fellélegzést a legsúlyosabb gondok szorongatásából, a bizalom visszatérését és 
a győzelem kilátásának felragyogását.”114 Ugyanakkor a győzelmet beárnyékolta 

108  Mackensen, 1938. 161–162. „Das Menschenmaterial der Russen ist wirklich unerschöpflich. Wir 
haben trotz der ungeheueren Verluste, die sie an Gefangenen, Toten und Verwundeten erlitten haben, 
wieder eine Übermacht uns gegenüber, die ich auf das Zweifache unserer Stärke schätze.”

109  Julier, 1933. 113.
110  Mackensen, 1938. 164.
111  Mackensen, 1938. 167. „Die Einnahme von Przemysl ist eine Waffentat, die nur in preußi-

schem Geist erzogene Truppen vollbringen konnten […].”
112  Kocsis, 2001. 95.
113  Az ezred eredeti tulajdonosa, egyben névadója III. Frigyes Vilmos porosz király (1797 és 

1840 között uralkodott) volt.
114  Galántai, 1980. 258.
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az a tény, hogy Olaszország május 23-án belépett a háborúba az antant oldalán, 
így a Monarchia három fronton volt kénytelen harcolni. Délnyugati határainak 
védelmére jelentős osztrák–magyar erőket kellett elvezényelni a keleti frontról, 
és így a gorlicei áttöréssel indult offenzíva is veszített lendületéből.

Ebben a helyzetben a cári hadsereg végül is elkerülte a megsemmisítő 
vereséget, így a központi hatalmak eredeti célja – különbéke kötése 
Oroszországgal – meghiúsult. A német hadvezetésben egyébként ambivalens 
módon viszonyultak a tervezett különbékéhez. Mackensen – a vezérkar 
többségi álláspontjával összhangban – egyik márciusi levelében kifejtette, hogy 
csak olyan békét tudna elfogadni, amely eredményeiben arányban áll a német 
katonák hozta áldozattal. Egy – az offenzíva előtt néhány héttel kelt – levelében 
pedig annak az aggodalmának adott hangot, hogy egy korai békekötés néhány 
év múlva ismét háborúhoz vezetne, amelyet Németország kedvezőtlenebb 
feltételekkel vívhatna meg, mint a mostanit.115

A központi hatalmak erői június 22-én Lemberg városát is visszafoglalták, 
jóllehet előrenyomulásukat a június eleje óta tartó hőség és a koleraveszély 
egyaránt hátráltatta.116 A győzelem révén Mackensent tábornaggyá léptették 
elő, és a marsallbot elnyerése hűen kifejezte azt a tényt, hogy a Gorlicénél 
indított offenzíva taktikai szempontból teljes sikerrel végződött. Július elején 
a támadás fő csapásirányát megváltoztatták: a Mackensen rendelkezésére álló 
erők (a német 11., illetve a Bug-hadsereg, valamint az 1. és 4. osztrák–magyar 
hadsereg) észak–északnyugati irányban indítottak offenzívát. A  támadásban 
részt vevő katonákra rendkívül pozitívan hatott az a tény, hogy a harcok színtere 
az ellenség területére tevődött át.117 A hadművelet július 15-én kezdődött, és 
eredményeként 31-én elesett Lublin. Jóllehet az orosz ellenállást viszonylag 
könnyen megtörték, Mackensenék aggódva konstatálták, hogy több amerikai 
lőszerszállítmány jutott kezükre a keleti front ezen szakaszán.118 A német katonák 
gúnyosan csak „amerikai semlegesgránátnak” nevezték a főleg Arhangelszk felől 
érkező tengerentúli hadianyagot.119 Ezzel párhuzamosan nyugatról a 9. hadsereg 

115  Schwarzmüller, 2001. 103.
116  Mackensen, 1938. 172.
117  Berghaus, 1916. 54. „Mackensens neue Front zielt nach Norden. Wohin die Reise gehen soll 

– ob nach Lublin, Warschau, Sibirien – einerlei: nordwärts führt der Weg nach Rußland!”
118  Mackensen, 1938. 193.
119  Berghaus, 1916. 40. Az Egyesült Államok – semlegessége mellett – az antantot jelentős 

hadianyag-szállításokkal látta el a háború kezdete óta, gondoljunk például a Lusitania fedélze-
tén szállított lőgyapotra!
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is győztesen tört előre, így Varsót is elfoglalták a  németek. A diadal idején 
Mackensen arról írt, hogy a város bevétele nagy hatást gyakorolt a világra.120

A tábornagy csapatai augusztus 26-án Brest-Litowskot is elfoglalták; 
ezzel Orosz-Lengyelország döntő része elveszett a cár számára. A várost 
a visszavonuló orosz erők felgyújtották; a pusztulást látva Mackensen Moszkva 
1812-es állapotával vetette össze a város helyzetét.121 A tábornagy szeptember 
elején – a  háború kezdete óta először – egyhetes szabadságban részesült. 
A hadjárat diadalmas befejezéséért a gorlicei győztes megkapta a Fekete Sas 
érdemrendet, amely Poroszország legmagasabb érdemrendje volt.122 Bár 
a német propagandában nem kapott olyan hangsúlyt Mackensen galíciai tavaszi 
és nyári hadjárata, mint a tannenbergi siker, előbbi (hatását tekintve) mégis 
sokkal végzetesebbnek bizonyult az Orosz Birodalom számára.123 A tábornagy 
egy világbirodalom alapjait rengette meg, így túlzás nélkül állítható, hogy 
jelentős módon hozzájárult a cár bukásához.

Mindezzel párhuzamosan Mackensen népszerűsége is óriásira nőtt, Cramon 
tábornok leírása szerint: „a hátországban és Bécsben Mackensen neve közszájon 
forgott, és úgy ünnepelték, mint még előtte senkit.”124 Németországban szinte 
szállóigévé vált az „unser Mackensen” (mi Mackensenünk) kifejezés, ehhez az is 
hozzájárult, hogy a nem arisztokrata származású tábornagy társadalmi státusa, 
felemelkedése miatt is igen népszerű volt a köznép körében.125

A szerb hadjárat

Mackensent 1915 szeptemberében újabb fontos feladattal bízta meg az OHL; 
a főbb célkitűzéseket maga II. Vilmos császár közölte: „Döntő csapást kell mérni 
a szerb hadseregre és meg kell nyitni, illetve biztosítani kell Belgrádon és Szófián 
át az összeköttetést Konstantinápollyal.”126 A feladat gyors végrehajtása azért 

120  Mackensen, 1938. 199.
121  Mackensen, 1938. 206. „Moskau wird 1812 kaum so von den Russen selbst zerstört gewesen 

sein wie jetzt Brest-Litowsk.” Vö. Berghaus, 1916. 104.
122  Mackensen, 1938. 209. „Ich habe die höchste militärische Charge erstiegen, den höchsten 

Ordnen erhalten […].”
123  Schwarzmüller, 2001. 118.
124  Mackensen, 1929. 34. „Im Hinterlande und in Wien war der Name Mackensen in aller Mun-

de, und er wurde gefeiert wie keiner zuvor.”
125  Lange, 1935. 5.
126  Mackensen, 1938. 210. „Die serbische Armee ist entscheidend zu schlagen, und die Verbin-

dung über Belgrad und Sofia mit Konstantinopel zu öffnen und zu sichern.”
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volt égetően fontos, mert a Török Birodalomnak utánpótlást kellett biztosítani 
ahhoz, hogy eredményesen harcolhasson Gallipolinál, a Kaukázus térségében 
és Mezopotámiában. Németország diplomáciai sikert ért el azáltal, hogy 
Bulgáriát rá tudta venni a központi hatalmakhoz való csatlakozásra. Szófia 
a második Balkán-háborúban elszenvedett vereségért kívánt revansot venni, 
emellett a központi hatalmak 200 millió márka segélyt biztosítottak számára. 
Mackensen főhadiszállását szeptember 18-án, Temesvárott állította fel, ahol 
óriási ünneplő tömeg fogadta a jelentős hírnevet szerzett tábornagyot.127

A Bevezetésben már említett polgármester – Geml József – révén Mackensen 
temesvári tartózkodásának közel egy hónapját alaposan ismerjük, ezen időszak 
alatt a tábornagy gyakorlatilag a bánáti városból vezényelte a szerb hadjáratot. 
Munkarendje szerint kora reggeltől fél 9-ig, majd 11 és 13 óra között, valamint 
délután 3 és 8 óra között dolgozott. Vasárnap – szokása szerint – rendszeres 
látogatója volt az evangélikus istentiszteletnek, amelyen aktívan vett részt, sőt 
a késők miatt elrendelte, hogy a szertartás kezdete után a templomajtót zárják 
be.128 A mackenseni karizma néha még túlzásokra is ragadtatta a tábornaggyal 
kapcsolatban lévők körét: „A szigorú kötelességérzet, vasszorgalom, a german 
őserő, jellemszilárdság, lovagiasság, nyiltszivüség mintaképének ismertük ezt 
a nagyműveltségű, mély tudásu férfiút, aki 67 éves kora dacára most is egészségtől 
duzzadó fiatalos egyenes tartásával, nyugodt és mégis határozott fellépésével, 
őszbevegyült göndör haja és erős szemöldöke által markirozott érdekes fejével 
hódolatra és tiszteletre késztetett […].”129 – vélekedett a szász származású 
polgármester. 

A temesvári főhadiszálláson kidolgozott tervek szerint a központi hatalmak 
10 német és 4 osztrák–magyar hadosztállyal indítottak támadást északról 
október 7-én, míg a bolgárok kelet felől 6 divízióval kezdtek offenzívába október 
16–17-én.130 Ezzel az erővel szemben a szerbek 11 gyalog- és 1 lovas hadosztályt 
tudtak felsorakoztatni. Eredetileg öt nappal korábban lépett volna a háborúba 
Szófia, de a mozgósítás késett. Mackensen ennek kapcsán feljegyezte, hogy 
„a  szövetségben vívott háborúk mindig tartogatnak meglepetéseket az érdekelt 
felek számára. Az osztrákokkal szerencsésen elsimítottam ezeket a súrlódásokat, 
most pedig a bolgárokkal kell megbirkóznom.”131 Mackensen hadműveletének 

127  Mackensen, 1938. 211.
128  Geml, 1916. 34–35.
129  Geml, 1916. 30.
130  Galántai, 1980. 272.
131  Mackensen, 1938. 226. „Koalitionskriege bescheren den Beteiligten immer Überraschun-
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kulcsfontosságú része volt az al-dunai átkelés gyors végrehajtása, amelyre heves 
tüzérségi előkészítés után – a szerb állásokat német 42 cm-es mozsárágyúk, 
az ún. Kövér Berták és Zeppelin léghajók is bombázták – több ponton került 
sor, a főerők Fehértemplomnál hajtották végre a manővert október 6–7-én.132 
A nem mindennapi fegyvertényt a tábornagy ismét visszafogottan értékelte, 
kiemelve Isten kegyelmét, a szerencséjét és azt a tényt, hogy magát az átkelést 
„derék katonái” hajtották végre.133 Két nappal később elesett Belgrád, a szerb 
főváros bevételéről Mackensen úgy vélekedett, hogy az fontosabb politikai, mint 
katonai szempontból.134 A közel kétszeres tüzérségi fölényben135 lévő központi 
hatalmak csapatait a szerb védelem tovább nem tudta feltartóztatni, mindezzel 
együtt a bolgár támadás pecsételte meg a védők sorsát. A német főparancsnok 
elismerően nyilatkozott az új szövetséges katonai teljesítményéről, ugyanakkor 
megjegyezte, hogy taktikai téren rengeteg hiányosság tapasztalható a bolgár 
hadseregben.136 Bátorságuk alapján azonban úgy vélte, hogy joggal lehet őket 
„a Balkán poroszainak” nevezni.137

Október 25-én Mackensen megállapította, hogy a szorult helyzetbe került 
szerb haderő semmilyen antant támogatásra sem számíthat.138 November 1-jén 
elesett Kragujevac, Szerbia hadiipari központja; Mackensen erői ekkor már 
a szerb hadsereg bekerítésén fáradoztak. Az ellenség demoralizálódását hűen 
érzékelteti egy fogságba esett szerb tiszt nyilatkozata, aki kijelentette, hogy 
„a német katonák meghódítják a világot, támadásuknak nem lehet ellenállni.”139 
Bár észrevehetjük a propagandisztikus mondanivalót Mackensen történetében, 
még sincs okunk a forrás hitelességét kétségbe vonni, mert a szerbek helyzete 
valóban kritikusra fordult 1915 őszén. A bolgárok november 5-én elfoglalták Ništ, 
ezzel a központi hatalmak kezére került a Berlin–Konstantinápoly-vasútvonal 

gen. Mit den Österreichern habe ich diese Reibungen ja glücklich überwunden, nun muß ich auch 
noch mit den Bulgaren fertig werden.”

132  Mackensen, 1938. 222.
133  Geml, 1916. 22.
134  Mackensen, 1938. 223.
135  Deutschland, 1970. 103. A központi hatalmak 1400 lövegével szemben a szerbek 654 löveget 

tudtak kiállítani.
136  Mackensen, 1938. 228.
137  Mackensen, 1938. 247. „Mit Recht nennt man in dieser Beziehung die Bulgaren ‚die Preu-

ßen des Balkans’.”
138  Mackensen, 1938. 230. „Ich glaube nicht, daß die Franzosen und Engländer ihnen wirklich 

Hilfe bringen werden, von den Italienern gar nicht zu reden.”
139  Mackensen, 1938. 233.
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teljes szakasza,140 és ez a tény új lendületet adhatott a német imperializmus 
közel-keleti „Drang nach Osten” programjához is. Szerbia gyors meghódítása 
a központi hatalmak legsikeresebb mozgóháborúja volt, a siker záloga abban 
rejlett, hogy a támadó ékek nem törődtek a hegyekbe visszahúzódó szerb 
csapatokkal, hanem a folyóvölgyekben folytatva az előrenyomulást elvágták 
az ellenséget utánpótlásától. Mackensen a szerb csapatok bekerítésében és 
felszámolásában már felhasználhatta az első vonalbeli szolgálatra kevésbé 
megfelelő tartalékos és népfelkelő alakulatokat is.

Mackensen a hadjáratot tovább folytatta volna a Szalonikiben gyülekező 
angol–francia haderő ellen is, de ebben több tényező akadályozta. Novemberben 
az időjárás következtében Szerbia sártengerré változott, az előrenyomulás 
lelassult. Emellett a bolgár és a német erők összetorlódtak a Morava völgyében, 
egymást is akadályozva a támadásban. Emiatt a szerb hadsereg teljes bekerítése 
sem sikerült, mintegy 100–120 ezer katona dél–délnyugati irányban elhagyta 
az országot. A szerb veszteség még így is szörnyű volt: 100 ezer katona halt 
vagy sebesült meg, 160 ezren pedig fogságba estek.141 A német–osztrák–
magyar csapatok 30 ezer embert vesztettek; a gorlicei győztes eleinte 40 ezerre 
becsülte a megmenekült szerbek számát. A civilek – különösen a nők – 
szenvedése minden képzeletet felülmúlt, és Mackensen ezért ismét az ellenség 
„a magukat biztonságba helyező, fő gonosztevőit, félig képzett briganti újságíróit 
és a  kormányban lévő sovinisztáit” tette felelőssé, hozzátéve, hogy csapatai 
„minden tőlük telhetőt” megtettek a szerb lakosság sorsának enyhítéséért.142

Azt mind az OHL, mind Mackensen túl későn mérte föl, hogy a görögországi 
angol–francia erők meg nem támadása, valamint a szerb haderő jelentős 
részének megmenekülése veszélyes antant erőkoncentrációt rejt magában. Bár 
a világháború alapvetően a nyugati fronton dőlt el, 1918-ban a balkáni antant 
támadás hatására volt kénytelen fegyverszünetet kérni Németország összes 
szövetségese. A két világháború között Mackensen védte a vezérkar álláspontját: 
szerinte a központi hatalmak politikai okokból sem kívánták megsérteni 
Görögország semlegességét. Ráadásul – bár a központi hatalmak kétszeres 
erőfölénnyel rendelkeztek 1916 elején a Balkánon – a tábornagy heves, kemény 

140  Mackensen, 1938. 234. „[…] der Schienenweg nach Sofia und Konstantinopel ist in unserer Hand.”
141  Galántai, 1974. 223.
142  Mackensen, 1938. 241. „Ich habe Mitleid mit dem Volk, namentlich mit den Frauen. 

Was unsererseits geschehen kann, deren Los zu erleichtern, geschieht. Die Hauptübeltäter, die 
halbgebildeten Pressepiraten und die Chauvinisten in der Regierung, haben sich natürlich in 
Sicherheit gebracht.”
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küzdelmeket prognosztizált az antant erők ellen. Ezt pedig a  nagy nyugati 
támadásra készülő Falkenhayn vezérkari főnök nem támogatta.143 Szerbia 
meghódításért és mivel más kitüntetés már nem maradt számára, Mackensent 
a  129. német gyalogezred tulajdonosává tették. A tábornagy megjegyezte, 
hogy egy más fegyvernemnél (lovasság) szolgált, nem nemesi születésű katona 
ekkora kitüntetésben korábban még nem részesült.144

1916. január–augusztus között, miközben a nyugati fronton soha nem látott 
méretű öldöklés folyt, a balkáni front nyugodt és csendes volt. Falkenhayn 
az összes nélkülözhető német erőt a verduni erődrendszer ostromához 
összpontosította, így számos egységet nyugatra vezényeltek a Balkánról és 
a keleti frontról. Folyamatos csapatkivonások után tavasszal a macedóniai 
fronton 2 német és 12 bolgár hadosztály állt Mackensen parancsnoksága alatt.145 
1916 nyarán kritikusra fordult a központi hatalmak helyzete. Falkenhayn erői 
a francia erőkkel párhuzamosan fogyatkoztak a verduni vérszivattyúban, míg 
Conrad dél-tiroli offenzívája elakadt. Ekkor az antant jelentős ellentámadásokat 
indított. Különösen súlyos csapást mért a Monarchiára Bruszilov offenzívája: 
mintegy 600 ezer főre tehető az osztrák–magyar veszteség.146 Júliusban az antant 
Somme menti ellentámadása nyomán egy újabb felőrlő ütközetben ismét 
védekezésre kényszerült a német hadsereg a nyugati fronton. Az augusztus 4. és 
16. között vívott 6. isonzói csatában pedig az olaszok értek komoly győzelmet 
Görz (Gorizia) elfoglalásával.

E gyilkos ütközetek idején a balkáni hadszíntér jelentősége igen csekély volt 
a küzdő felek szemében. Mackensen egyik januári feljegyzésében elkeseredetten 
állapította meg, hogy a Balkán nemcsak a közlekedési viszonyok, hanem 
sok minden más tényezőt tekintve sem közép-európai hadszíntér.147 Bár 
a  rendelkezésére álló erővel stabilan tartani tudta a frontvonalat, támadásra 
nem volt lehetősége. A tábornagy így rezignáltan állapíthatta meg: „Meg van 
kötve a kezem, nem teszünk semmit, ellenségünk pedig ugyanígy viselkedik.”148 
Az  antanterők csak augusztusban indítottak a macedóniai frontszakaszon 

143  Mackensen, 1938. 255., 259–261.
144  Mackensen, 1938. 244.
145  Deutschland, 1970. 345.
146  Szijj–Ravasz, 2000. 90.
147  Mackensen, 1938. 252. „Der Balkan ist, was seine Verkehrsverhältnisse und noch vieles an-

dere anlagt, kein mitteleuropäischer Kriegsschauplatz.”
148  Mackensen, 1938. 268. „Mir sind die Hände gebunden, wir tun nichts, und unser Gegner ver-

hält sich ebenso.”
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kisebb erőlekötő támadásokat; a korlátozott hadművelettel már a leendő 
szövetséges – Románia – hadba lépését akarták támogatni.

A Bruszilov-offenzíva idején felmerült az OHL-ben, hogy Mackensent ismét 
átvezénylik a keleti frontra. Végül Hindenburg és Conrad tiltakozása miatt ez 
nem valósult meg, mivel előbbi tartott a gorlicei győztes további presztízsének 
erősödésétől, míg utóbbi a német dominancia újabb megnyilvánulását 
látta volna a tábornagy áthelyezésében. Ugyanakkor Mackensen tehetséges 
vezérkari főnökét, Hans von Seecktet az orosz frontra küldték a k. u. k. 7. 
hadsereghez. Seeckt az előző év márciusa óta szolgált ebben a beosztásban 
Mackensen alatt, így döntő szerepe volt az 1915-ben elért győzelmek 
kivívásában.149 Gorlicénél például az 1914-ben, a soissons-i frontáttörésnél 
szerzett ismereteit kamatoztathatta.150 Seeckt halálának évében, 1936-ban, 
egyik Mackensenhez írt levelében a közösen elért sikereket így idézte fel: „Azok 
az idők, amelyekben Tábornagy Úr vezetése alatt tevékenykedhettem, életem 
csúcspontját jelentették.”151

A román hadjárat

1916 júliusára az AOK számára többé-kevésbé nyilvánvalóvá vált, hogy Ro-
mánia az antant oldalán be fog lépni a háborúba. Az OHL elkészítette terveit 
erre az esetre, amelyekben Mackensennek döntő szerepet szántak egy Bulgá-
ria felől indítandó ellentámadás vezetésével.152 Ugyanakkor Falkenhayn nem 
bízott az osztrák–magyar hírszerzés jelentéseiben, így nem küldött erősítést 
az erdélyi határ védelmére.153 Ennek ellenére nyilvánvaló volt, hogy román 
támadás esetén német segítségre szorul a végsőkig kimerült osztrák–magyar 
hadsereg, amely az összeomlás szélére került az 1916-os orosz és olasz offen-
zívák következtében.

A segítségnek magas ára volt: szeptember 6-án megállapodás jött létre 
Németország és Ausztria–Magyarország között, miszerint „a jövőbeni bolgár–
német–osztrák–magyar–török hadműveletek egységes vezetésének biztosításáért 
Őfelsége a német császár átveszi a központi hatalmak és szövetségeseik 

149  Mackensen, 1938. 273–274.
150  Mackensen, 1929. 33. A várost 1914. szeptember 1-jén foglalták el a németek.
151  Schwarzmüller, 2001. 133. „Die Zeiten, in denen ich unter des Herrn Generalfeldmarschalls 

Führung wirken durfte, waren der Höhepunkt meines Lebens.”
152  Mackensen, 1938. 280.
153  Kocsis, 2001. 135–136.
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hadműveleteinek fővezérletét.”154 Ennek megfelelően az osztrák vezérkarnak 
német alárendeltségben kellett harcolnia, a Monarchia függése tovább nőtt. 
A helyzetet súlyosbította, hogy Románia hadba lépése révén elméletileg fennállt 
a veszély, hogy a Sarrail tábornok vezette balkáni antant erők és a román–orosz 
hadsereg egyesül, így az antant ismét leválasztotta volna Bulgáriát és a Török 
Birodalmat Németországtól és Ausztria–Magyarországtól.155 Mivel azonban 
a román támadás fő iránya Erdély volt, továbbá a szaloniki antant erők létszáma 
is elégtelennek bizonyult a macedóniai áttöréshez, ezek a félelmek végül nem 
igazolódtak.

A román csapatok augusztus 27-én törtek be Erdély területére, a 
támadásban három – az 1., a 2., illetve a 4. – hadsereg vett részt. Mindeközben 
a  3.  hadsereg a bolgár határ mentén foglalt el védelmi állást. A románok 
összesen 600  ezer katonával és 1300 löveggel rendelkeztek, és abszolút 
létszámfölényben támadhattak, minthogy a Monarchia Erdélyben mindössze 
34  ezer embert és 76 löveget tudott állomásoztatni.156 A Bulgáriában 
ellentámadásra készülő Mackensen-hadsereg 7 divízióból (bolgár és török 
egységekből, valamint a 219. német gyaloghadosztályból) épült fel. Ebből, 
valamint a Tosev tábornok vezette 3. bolgár hadseregből, illetve az osztrák–
magyar Dunaflottilából alakította meg új hadseregcsoportját Mackensen.157 
A román támadás erdélyi kivédésével a vezérkari főnöki tisztségből „frissen 
leváltott” Erich von Falkenhaynt bízták meg, parancsnoksága alá rendelve 
a 9. német hadsereget. A Mackensen-seregcsoportnak azonnal támadnia 
kellett, mert az  elterelésnek Falkenhayn óriási jelentőséget tulajdonított.158 
A gorlicei győztes augusztus 29-én főhadiszállását Üszkübből (Skopje) 
Tirnovóba helyezte át, és felkészült a támadásra. Magabiztosan jegyezte fel: 
„Meg fogunk birkózni [Ferdinánd király] románjaival, de a harcok új és súlyos 
véráldozatokba – és időbe fognak kerülni.”159 Augusztus végének krónikájához 
tartozik, hogy Falkenhayn leváltása után felmerült a gondolat a német 

154  Galántai, 1974. 274.
155  Kocsis, 2001. 140.
156  Galántai, 1980. 305.
157  Szijj–Ravasz, 2000. 442.
158  Mackensen, 1938. 281. „[…] daß ein Schlag gegen die rumänischen Kräfte in der Dobru-

dscha, wenn er schnell genug, also schon in den allnächsten Tagen geführt werden könne, von un-
gemeiner Bedeutung für die Gesamtlage wäre.”

159  Mackensen, 1938. 282. „Wir werden auch mit seinen Rumänen fertig werden, aber die 
Kämpfe werden neue und schwere Blutopfer kosten und – Zeit!”
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politikai körökben, hogy Hindenburg mellett Mackensen irányítsa az OHL 
munkáját, a tervet azonban a łódzi győztes II. Vilmos iránti túlzott lojalitása, 
valamint apolitikus magatartása miatt elvetették.160

A tábornagy dobrudzsai ellentámadása szeptember 2-án kezdődött. A román 
erők nem tudták tartani az 1913-ban megszerzett dél-dobrudzsai síkságot, ám 
súlyosabb csapást jelentett, hogy a bolgár erők (1., 4., egyharmad 6. gyalog-, 
1. lovas hadosztály) szeptember 6-án elfoglalták Tutrakan erődjét, majd 9-én 
Szilisztra is hasonló sorsra jutott, így a központi hatalmak kijutottak az Al-
Dunához ebben a szektorban. Mackensen beszámolója szerint a központi 
hatalmak csapatai az első héten, ezen a frontszakaszon mintegy 12 ezer románt 
ejtettek hadifogságba, akik között 300 tiszt volt. Ezenfelül több mint 60 löveg és 
más hadfelszerelés is a támadók kezére jutott.161 A kudarcok hatására a román 
3. hadsereg éléről leváltották Aslan tábornokot, helyére Averescut nevezték 
ki. Mackensen azonban nemcsak az ellenség, hanem ekkor már bolgár 
szövetségesének teljesítményéről is lesújtóan nyilatkozott, például szeptember 
11-én ezt írta: „a bolgárok most leginkább babérjaikon szeretnének ülni, ahelyett, 
hogy menetelnének.”162

Szeptember 16-án nagy megelégedettséggel konstatálhatta, hogy a hadjárat 
eredményes, mert „már hatást gyakoroltunk az erdélyi frontra annak 
tehermentesítésével, ezért találunk az elfogottak között olyan ezredhez tartozókat, 
akiket a lehető leggyorsabban hoztak át ide vasúttal.”163 Október 1-jén a románok 
megkíséreltek áttörést végrehajtani az Al-Dunán, de támadásuk kudarcba 
fulladt Rjahovónál, a központi hatalmak sikerében jelentős szerepet játszott 
az osztrák–magyar Dunaflottila is, amely – áttörve az ellenség aknazárán – 
szétbombázta a román pontonhidat.164 Mackensen mindazonáltal elégedetlen 
volt az előrenyomulás mértékével, többször találkozunk feljegyzéseiben effajta 
mondatokat: „Szerencsések azok tábornokok, akiknek csak német csapatokat kell 
vezényelniük!”165 A tábornagy úgy értékelte, hogy ezen a frontszakaszon egy 

160  Schwarzmüller, 2001. 134.
161  Mackensen, 1938. 286.
162  Mackensen, 1938. 287. „Die Bulgaren möchten jetzt am liebsten auf ihren Lorbeeren ruhen, 

statt zu marschieren.”
163  Mackensen, 1938. 288. „Schon jetzt haben wir entlastend auf die Front in Siebenbürgern ge-

wirkt, denn unter den Gefangenen befinden sich solche von Regimentern, die eiligst von dort mit 
der Eisenbahn herangeholt worden sind.”

164  Julier, 1933. 193.
165  Mackensen, 1938. 292. „Die glücklichen Generale, die nur deutsche Truppen zu führen haben!”
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német ezred is többet ér, mint egy idegen hadosztály.166 Valóban, a dobrudzsai 
harcok során igazi nemzetközi konfliktusról beszélhetünk, hiszen a bolgár–
német–török csapatokkal szemben az oroszok által támogatott románok néztek 
farkasszemet.167 A szorult helyzetben lévő román hadsereg tehermentesítésére 
Sarrail október 12-én támadást indított a macedóniai fronton, de az offenzíva 
hamar összeomlott.168 Így a gorlicei győztes október 21-én áttörte a dobrudzsai 
frontot, és másnap Constanţa is elesett. A győzelem következményeként 
a 129.  porosz királyi gyalogezred – amelynek 1915 óta volt tulajdonosa 
Mackensen – felvette a tábornagy nevét.169 

Ám a központi hatalmak romániai sikersorozatának ezzel még nem volt vége. 
Mackensen, miután megszilárdította a dobrudzsai frontvonalat, legjobb erőit 
Havasalföld nyugati része felé vezényelte, hogy – a háború folyamán másodszor 
– átkeljen a Dunán. Az újonnan felállított Duna Hadsereg november 23-án sűrű 
ködben hajtotta végre a feladatot. Mint azt maga a tábornagy is megjegyezte, 
óriási szerencséjük volt az átkelés folyamán (a románok „nem vették észre” 
az átkelési műveletet), így estére az északi parton már 17 zászlóalj állomásozott 80 
géppuskával és három üteggel. A román védelem teljesen megzavarodott, ennek 
másik oka von Falkenhayn előretörése volt; a korábban Erdélyre támadó román 
erők is védekezésre kényszerültek. November 30-án Mackensen parancsnoksága 
alá rendelték a 9. hadsereget, és az OHL meghatározta a feladatot: a román 
hadsereg szétverését és Bukarest elfoglalását.170 Ugyanezen a napon a Duna 
Hadsereg balszárnya kritikus helyzetbe került, mert az addig hátráló románok 
az Argeşul folyónál megpróbálták feltartóztatni az előretörő ellenséget, és 
váratlanul ellentámadásba mentek át.171 A 219. gyaloghadosztály négy napon 
keresztül hősiesen védekezett, amíg bajtársaik ellenakciói megakasztották 
a román előretörést. Ezután a védekező román hadsereg számára nem maradt 
más választás, mint a visszavonulás, és mivel az ellenállás értelmetlennek tűnt, 
a román vezetés nyílt várossá nyilvánította Bukarestet.

A kiürített városba Mackensen – hadseregét megelőzve – december 
6-án, 67.  születésnapján mindössze három tiszt kíséretében vonult be, 
nem kis vakmerőségről téve tanúbizonyságot. Akcióját később élete utolsó 

166  Schwarzmüller, 2001. 137.
167  Stone, 1984. 1717.
168  Deutschland, 1970. 522.
169  Mackensen, 1938. 296.
170  Mackensen, 1938. 302.
171  Deutschland, 1970. 524.
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huszárcsínyeként értékelte.172 A hadműveletek ezután az Al-Duna biztosítása, 
valamint a román hadsereg üldözése miatt folytatódtak, még karácsonykor 
sem szüneteltek a harcok. Mackensen igen rosszul viselte, hogy ezeken 
az  ünnepnapokon támadási parancsokat kellett adnia. A román hadsereg 
végül a Szeret vonalán tudta állásait biztosítani orosz támogatással, egyben 
elkerülve az ország teljes megszállását. Veszteségei azonban borzalmasak voltak: 
mintegy 150 ezer katona volt a véres veszteség, 150 ezren pedig hadifogságba 
estek. A  hadsereg demoralizációjára jellemző, hogy a központi hatalmak 
350 ezer (!) puskát, valamint több száz löveget zsákmányoltak. A központi 
hatalmak veszteségét Mackensen 200 ezer főre becsülte,173 a németek közel 
60 ezer embert veszítettek. A győzelem hatására Mackensen újabb kitüntetést 
kapott: II. Vilmos 1917. január 11-én a Vaskereszt nagykeresztjét adományozta 
neki.174 Ezt a kitüntetést a porosz hagyomány szerint háborút eldöntő siker 
esetén adományozták. 1917 áprilisában pedig az egyik épülő cirkáló kapta meg 
a tábornagy nevét, bár a Mackensen hadrendbe állítását megakadályozta a 1918. 
novemberi összeomlás.175 Jóllehet a romániai győzelem kétségtelenül nagy 
fegyvertény volt, Ludendorff rezignált megállapítása, miszerint a romániai siker 
ellenére a háború végső kimenetele szempontjából a központi hatalmak csak 
gyengébbek lettek, a későbbi események alapján végzetes módon beigazolódott.176

A tábornagy a romániai hadjárat végén fogalmazta meg, hogy 
„a világháború egyre durvább alakot ölt. […] A világháború vége nem látható 
előre.”177 Mackensen – dacára annak, hogy nem a nyugati fronton szolgált 
– világosan látta a háború felőrlő jellegét. Ebből következően azt gondolta, 
hogy a harc csak az egyik fél teljes vereségével érhet véget, és mivel ekkor 
még töretlenül bízott a német diadalban, a központi hatalmak december 12-i 
különbéke-ajánlatát is szkeptikusan fogadta.178 Mackensen győzelembe vetett 

172  Lange, 1935. 109.
173  Stone, 1984. 1724.
174  Mackensen, 1938. 321.
175  Schwarzmüller, 2001. 140.
176  Deutschland, 1970. 525. „Trotz unseres Sieges über das rumänische Heer waren wir in der 

Gesamtkriegführung schwächer geworden.”
177  Mackensen, 1938. 318. „Der Weltkrieg nimmt ja überhaupt eine immer rauhere Gestalt an. 

[…] Ein Ende des Krieges ist nicht abzusehen.”
178  A központi hatalmak nem fogalmaztak meg konkrét feltételeket békeajánlatukban,  

amelyet az antant december 30-án utasított el. A németek elsősorban saját békepárti oldaluk 
meggyőzése érdekében fogalmazták meg a békeajánlatot, hogy ezzel is igazolják: az antant foly-
tatni kívánja a háborút.
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optimizmusát az is jelezte, hogy az Egyesült Államok 1917. áprilisi hadba 
lépése után is csak a háború idejének meghosszabbodásával, nem pedig 
német vereséggel számolt.179

Románia ‚királya’

A világháború utolsó két évében (1917–1918) Mackensen jóval kevesebb 
katonai vállalkozásban vett részt, mint az előző évek folyamán. Feladata 
Románia katonai közigazgatásának vezetése lett. A tábornagy egyik 
legfontosabb kötelessége az ország nyersanyag-termelésének biztosítása 
volt, mivel a  központi hatalmak Románia kőolaját és gabonáját saját 
hadigazdaságuk szolgálatába akarták állítani. A veszélyt felismerve egy angol 
katonai misszió hatalmas pusztítást végzett a román olajkutakban. Mackensen 
800 millió márkára becsülte a veszteséget,180 így 1917 elején az olajtermelés 
helyreállításán kellett fáradoznia. A román lakosság passzívan viselkedett 
a megszállás idején, sőt olyan vélemény is Mackensen fülébe jutott, hogy az 
országban csak német király idején volt rend és fegyelem. Ebben mindenki 
a Romániában uralkodó Hohenzollern–Sigmaringen-ház dicséretét látta, de 
amikor megkérdezték az illető románt, hogy pontosan kire gondolt, habozás 
nélkül kijelentette: „Mackensen királyra”.181 Egyébként maga a tábornagy is 
rokonszenvezett ezzel a hasonlattal: „Románia négyötöd részén, amely most 
a mi kezünkben van, jelenleg tehát Ferdinánd királyt helyettesítem.”182

A tábornagy romániai „uralkodása” a hivatalos feladatok teljesítésén túl 
kellemes programokra is módot adott. Magas rangú vendégek fogadása 
idején többször tartottak medvevadászatot, de rendszeresen sor került 
kirándulásokra, hegymászásokra, erdélyi városnézésre is. Természetesen 
a tábornagy legkedvesebb szenvedélye, a rendszeres lovaglás sem maradhatott 
el. Mackensen különösen szívesen időzött Brassóban, míg Bukarestben 
általában csak szombattól hétfőig tartózkodott.183 

179  Mackensen, 1938. 338–339.
180  Mackensen, 1938. 329.
181  Mackensen, 1938. 332. „Bei uns hat nur einmal Ordnung und Disziplin geherrscht, als wir 

einen deutschen König hatten. Auf die Frage, welcher König gemeint sei, wurde erwidert: ‚König 
Mackensen’.”

182  Schwarzmüller, 2001. 144. „In den vier Fünfteln Rumäniens, die jetzt in unserem Händen 
sind, vertrete ich also zur Zeit den König Ferdinand.”

183  Schwarzmüller, 2001. 149.
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A Havasalföldet megszállva tartó központi hatalmi erőket komoly veszély 
nem fenyegette. Az orosz polgári forradalomtól Mackensen a háború közeli 
végét várta, abban bízott, hogy a lengyelek és az ukránok megbízható 
ütközőállamokat fognak alkotni.184 A harcok a Kerenszkij-offenzíva idején, 
1917. július 24-én lángoltak fel újra, amelynek keretében a moldvai fronton 
is támadást indítottak az orosz–román erők, de számottevő eredményt nem 
értek el. Augusztus 6-án Mackensen egységei lendültek támadásba, de a kisebb 
sikerek ellenére a német hadvezetés leállította az offenzívát.185 A románok újabb 
21 ezer katonájukat veszítették el,186 de moráljukra rendkívül jól hatott az  a tény, 
hogy megállították a frontáttöréseiről híressé vált tábornagy támadását. 
A védők sikere egyben az antant katonai misszió munkájának eredményét is 
igazolta, mivel ennek tisztjei irányították a román hadsereg újjászervezését. 
Mackensen elkeseredetten vette tudomásul, hogy felsőbb parancsra, más 
hadszínterekre való tekintettel állították le az előretörést,187 miközben a moldvai 
gabonakészletekre égető szüksége lett volna az élelmiszerhiányban szenvedő 
központi hatalmaknak.188

Mackensen augusztusi hadművelete az utolsó jelentős offenzívájának 
bizonyult a háború folyamán. Egy szeptember közepén kelt levelében 
ingerülten számolt be tehetetlenségéről: „Bárcsak ne gyengítettek volna 
meg ennyire! El  tudtam volna indítani a lavinát, amely lökést adhatott volna 
az Oroszországgal és Romániával való különbékéhez.”189 A bolsevik forradalom 
azonban hozzásegítette a központi hatalmakat a Romániával vívott háború 
lezárásához, mivel 1917 novembere után a moldvai román haderő helyzete is 
tarthatatlannak bizonyult. December 10-én a Iaşiban működő román kormány 
fegyverszünetet kötött a központi hatalmakkal.

Mackensen legfőbb feladata ezután a különbéke megkötése lett, amely több 
hónapnyi diplomáciai erőfeszítését vette igénybe. A kezdeti tárgyalásokat 
megkönnyítette, hogy a román tábornok és miniszterelnök, Averescu, akinek 
3. hadseregére súlyos vereséget mért Mackensen 1916-ban, személyesen is 
ismerte a tábornagyot, mivel a háború előtt Berlinben volt katonai attasé.190 

184  Schwarzmüller, 2001. 147.
185  Szijj–Ravasz, 2000. 475–476.
186  Julier, 1933. 219.
187  Mackensen, 1938. 334–337.
188  Deutschland, 1970. 616.
189  Schwarzmüller, 2001. 152.
190  Schwarzmüller, 2001. 155.
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1918 februárjától drasztikus csapatkivonásra szánta el magát az OHL. 
Az  átcsoportosítás része volt a keleti és a nyugati front között végrehajtott 
minőségi cserének, vagyis míg a fiatalabb, harcedzettebb korosztályokat 
Belgiumba és Franciaországba vezényelték, addig a tartalékosokat keletre küldték 
– mindez Ludendorff tavaszi offenzíváját készítette elő. Április 7-én Mackensen 
kényszerűen állapította meg, hogy hadseregcsoportja egyre zsugorodik, és egyre 
inkább népfelkelő alakulatokból felépülő megszálló hadsereggé válik.191

Március 5-én, a Bukarest melletti bufteai kastélyban a központi hatalmak 
előzetes békét kötöttek Romániával. Ferdinánd román király ezután németbarát 
politikusokból új kormányt nevezett ki, így a végleges békeszerződés megkötése 
biztosított volt.192 Ugyanebben a hónapban IV. Károly a Katonai Mária 
Terézia-rend nagykeresztjével tüntette ki a tábornagyot, amely kitüntetésben 
a németek közül korábban csak császárok részesültek.193 Május 7-én Románia 
aláírta a bukaresti békét, amelynek megszületésében Mackensen tárgyalásai 
is jelentős szerepet játszottak. Az ország nem nyerte vissza szuverenitását, 
mivel a  központi hatalmak a gazdaság területén megőrizték az ellenőrzést: 
elsősorban az olajtermelés, a mezőgazdaság, a vasutak, illetve a dunai hajózás 
felügyelete által.194 A háború végéig a központi hatalmak 1,141 millió tonna 
kőolajat, benzint és egyéb olajszármazékot szállítottak el Romániából, mintegy 
1,83 millió tonna élelmiszer és takarmány mellett.195 Emellett Bulgária 
a  Duna-delta Szent György-ágáig annektálhatta Dobrudzsát, az Osztrák–
Magyar Monarchia pedig 5636 km2 nagyságú területet kapott Bukovinában, 
illetve a Kárpátokban.196 Mackensen mintegy 110 ezer katonával továbbra is 
az országban maradt, amely haderőt immár hivatalosan is Romániai Megszálló 
Hadseregnek neveztek. Az állomány zömében 35 év feletti tartalékosokból állt, 
és nehézfegyverekkel egyáltalán nem rendelkezett.197

1918 késő nyarán még egyszer felmerült Mackensen harcba küldése: 
egy kalandos elképzelés szerint szovjet-orosz és német erők közös (!) 

191  Mackensen, 1938. 349. „Meine Heeresgruppe schrumpft immer mehr zu einer Besatzungs-
armee zusammen, deren Masse Landsturmtruppen bilden.”

192  Galántai, 1974. 378.
193  Schwarzmüller, 2001. 159.
194  Mackensen, 1938. 352. „In vielen wirtschaftlichen Dingen behalten wir aber die Leitung. Das gilt 

besonders von der Ölgewinnung, der Landwirtschaft, den Eisenbahnen und der Donau-Schiffahrt.”
195  Deutschland, 1970. 526.
196  Szijj–Ravasz, 2000. 94.
197  Mackensen, 1938. 353.
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hadseregcsoportját vezette volna a Fehér-tengernél partra szállt angol 
intervenciós erők ellen.198 Az irreális tervből természetesen semmi sem lett, mivel 
hamarosan a  puszta létezéséért kellett küzdenie a Mackensen-hadseregnek. 
Az 1918. szeptember közepén, a Balkánon indított antanttámadás hamarosan 
szétzúzta a bolgár arcvonalat, így szeptember 29-én a tábornagy kétségbeesetten 
jegyezhette fel, hogy a balkáni front ilyen végzetesen gyors felbomlását senki sem 
gondolta volna 1916 elején.199 A bolgár fegyverszünet után az antant csapatai 
gyorsan törtek előre, és október 21-én az Al-Dunánál már a franciákkal vívtak 
harcot a német csapatok. Mackensen ebben a helyzetben még mindig a háború 
folytatását kívánta, kijelentve, hogy akár egyedül is folytatja Németország 
a  küzdelmet az ellenséges világgal szemben.200 Az OHL szintén a lehető 
leghosszabb ideig kívánta – tisztán gazdasági okokból – Romániát megtartani,201 
mivel a nyugati front ellátásához akarta fölhasználni az ország nyersanyagait.

A Mackensen-seregcsoport visszavonulása

Mackensen a világháború végén nyomasztó helyzetben találta magát. Annak 
ellenére, hogy a harctéren nem szenvedett vereséget, Ausztria–Magyaror-
szág padovai fegyverszünete után hirtelen ellenséges környezet vette körül. 
Mintegy 200 ezer – Romániában és Ukrajnában állomásozó – német katonát 
kellett hazaszállítania, miközben a Vaterland is a forradalom szélén táncolt. 
A jelentős szállítási és utánpótlási gondokkal küzdő tábornagy november–de-
cember folyamán seregei döntő részét meg tudta menteni az internálástól. En-
nek ára azonban magas volt: az idős tábornok közel egy évig antant fogságban 
volt kénytelen élni – még a versailles-i béke aláírása után is. A sikeres vissza-
vonulás és Mackensen önfeláldozó irányítása legendás hőssé tette a számtalan 
ütközetben győztes tábornokot, így – paradox módon – a két világháború kö-
zött nem annyira a győztes csaták, hanem a lehetetlen körülmények között is 
végrehajtott modernkori Anabasis parancsnokát tisztelték benne.

A padovai fegyverszünet másnapján Mackensen aggódva vette tudomásul, 
hogy a magyarok minden összeköttetést elvágtak Németországgal.202 Románia 
megszállása teljesen értelmetlenné vált, mert a kimenő olajszállító vonatokat 

198  Schwarzmüller, 2001. 163.
199  Mackensen, 1938. 357.
200  Mackensen, 1938. 358–359.
201  Luyken, 1920. 15. „Die Lage erfordert, daß wir Rumänien so lange wie möglich halten.”
202  Mackensen, 1938. 360.
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magyar területen megállították és kifosztották, így a német hadigépezet sem 
látta már hasznát a balkáni ország katonai és gazdasági ellenőrzésének.203 Ennek 
ellenére az OHL csak november 4-én adta ki Mackensennek a visszavonulási 
parancsot.204 November 9-én, az elkeserítő helyzet hatására, a tábornagy 
feljegyzéseiben már a későbbi tőrdöféselmélet alapvetései jelentek meg: 
a forradalmi hullámért egyértelműen a zsidóságot tette felelőssé, Ludendorff 
leváltását pedig katasztrófának, a hadsereg elárulásának, így a vég kezdetének 
látta.205 A tábornagy gondolatai, cselekedetei már a német fegyverletétel napján 
a csapatok mielőbbi hazaszállítására irányultak,206 magáról a compiègne-i 

fegyverszünetről csak 12-én, egy francia adó lehallgatása révén értesült.
A visszavonulás két fő csoportban történt: von Scholz tábornok egységei 

a Vöröstorony-szoroson keltek át, míg von Schoch generális katonái a Tömösi-
szoroson keresztül vonultak vissza.207 A Szerbiában harcoló, október 31-én 
Mackensen parancsnoksága alá rendelt 11. német hadsereg von Steuben tá-
bornok vezetésével visszavonulva Magyarországon bevagonírozott, és a hadse-
regcsoport többi részétől függetlenül tért haza. A seregcsoport másik két része 
azonban nem volt ilyen szerencsés. A német katonák sem Havasalföldön, sem 
erdélyi útjuk első szakaszán nem tudták igénybe venni a vasútvonalakat megfe-
lelő vagonok és fűtőanyag hiányában, így a közutakon, gyalogmenetben vonul-
tak.208 A helyzetet súlyosbította, hogy már november közepén heves hóviharok 
tomboltak, a visszavonuló katonák szeme előtt ezért már-már a Grand Armée 
1812-es sorsa lebegett.209

A fellépő nehézségek miatt teljesíthetetlennek bizonyult a padovai 
fegyverszünetkor, majd a belgrádi konvencióban megerősített antantkövetelés, 
miszerint „a német csapatok magyarországi átvonulására és állomásozására 
15 nap áll rendelkezésre a Diaz tábornokkal kötött fegyverszünet aláírása 
napjától (november 4. 15 óra) számítva.”210 Külön problémát jelentett, hogy 

203  Luyken, 1920. 21. „Die abrollenden Ölzüge für die deutsche Kriegswirtschaft wurden ange-
halten und geplündert.”

204  Luyken, 1920. 24.
205  Mackensen, 1938. 361.
206  Mackensen, 1938. 364. „Mein ganzes Denken und Handeln ist jetzt darauf gerichtet, die 

Truppen möglichst bald in die Heimat zu bringen.”
207  Németh, 2001. 72.
208  Ádám–Ormos, 1999. 10.
209  Treitschke, 1938. 50.
210  Ádám–Ormos, 1999. 17.; Luyken, 1920. 32.
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a compiègne-i fegyverszünet 11. és 12. bekezdése előírta a keleti fronton 
tartózkodó német csapatok hazatérési kötelezettségét, ugyanakkor ezt nem 
kötötte időkorláthoz, így kontradikció keletkezett a különböző frontokon 
kötött fegyverszünetek között.211 Később ezt a szituációt az antant úgy kívánta 
orvosolni, hogy nem tekintette érvényesnek a compiègne-i fegyverszünet 
előírásait a Mackensen-seregcsoportra.

Mackensen már ekkor megígérte katonáinak, hogy „közületek csak az utolsókkal 
fogok hazaindulni.”212 A visszavonulás nem csak Mackensennek jelentett óriási 
problémát, hanem az antanttal együttműködni kívánó Károlyi Mihály helyzetét 
is megnehezítette. A miniszterelnök nem rendelkezett a német hadsereg 
lefegyverzéséhez szükséges erővel, ugyanakkor nem támogathatta az egykori 
szövetségest sem.213 A Horthy-korszak idején természetesen más gondolatmenet 
szerint magyarázták Károlyi magatartását: „Ettől a hadseregtől [Mackensenétől] 
ép úgy féltette a »magyar kormány« a jogtalan uralmát, mint az Antanttól. Félt, 
hogy a meg nem mételyezett német csapatok rendet teremthetnek Magyarországon 
és akkor a bűnös »nemzeti tanács« és a katona- és munkástanácsok »forradalmi 
vívmányait« elsöpörte volna az öntudatra ébredő magyar faj.”214

A belgrádi katonai konvenció alapján Mackensen lefegyverzését a balkáni 
francia hadseregnek kellett volna végrehajtania; Henrys és Franchet d’Espèrey 
tábornokok november közepén nem kis részben a visszavonuló németek 
internálása miatt szorgalmazták Magyarország teljes megszállását.215 A franciák 
azonban tétlenül szemlélték a német egységek visszavonulását, még diplomáciai 
nyomást sem gyakoroltak a magyar kormányra amiatt, hogy október 31-én 
Egon Franz von Fürstenberg-Stammheim főkonzul révén megállapodást írt 
alá Németországgal: eszerint Berlin minden egyes katonavonatért cserébe négy 
vonat szenet küldött Magyarországra.216

A francia diplomácia ugyanakkor kárhozatta Károlyit amiatt, hogy nem 
lépett fel a visszavonuló németekkel szemben. A magyar miniszterelnök 
válasza mindig ugyanaz volt: a Mackensennel való küzdelemhez nem állt 
rendelkezésére a megfelelő erő.217 A német tábornagy eközben tárgyalásokkal 

211  Luyken, 1920. 40.
212  Treitschke, 1938. 45. „Erst mit den letzen von Euch werde ich selbst mich heimwärts wenden.”
213  Ormos, 1983. 65.
214  Barkóczy-Klopsch, 1923. 17.
215  Ormos, 1983. 88.
216  Németh, 2001. 69.
217  Ormos, 1983. 95.
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húzta az időt, és ugyan december 1-jén kötelezettséget vállalt, hogy az Alföldön 
csapatai leteszik a fegyvert, és hadifogolytáborba vonulnak, berlini utasítások 
alapján tovább folytatta a visszavonulást. A németek a gazdasági kapcsolatok 
teljes bojkottjával fenyegették meg Károlyit, így december 9-re a visszavonuló 
hadsereg több mint fele német földön volt, 16-án – Mackensen internálásakor 
– pedig közel 80%-a.

A december 16-i Károlyi–Mackensen-találkozó jól illusztrálja az akkor egy 
hónapos (nép)köztársaság válságos helyzetét. Károlyi Vix alezredes révén 
értesült a francia kormány szándékáról, vagyis Mackensen internálásáról.218 
Mivel ekkor már csak a német csapatok töredéke állomásozott az országban, 
Károlyi nem utasíthatta vissza a kérést. A Nagyváradról Pápára tartó tábornagy 
vonatát Ferencvárosnál állították meg a magyar katonák, hogy tárgyalásra 
az Országházba vigyék Mackensent. A találkozó feszült légkörben zajlott, 
a  későbbi feljegyzéseiben a tábornagy igen negatív hangon nyilatkozott 
a köztársaság miniszterelnökéről, véleménye szerint Károlyi nem rendelkezett 
egy állam irányításához szükséges karizmával.219 Amikor a magyar vezetők 
közölték Mackensennel, hogy az antant követelése miatt őrizetbe kell venniük, 
az addig nyugodt tábornagy dührohamot kapott, és a következőket mondta: 
„Ez a  megalázó bánásmód Magyarország köszönete azért, hogy az országot 
háromszor mentettem meg ellenséges inváziótól.”220

Végül Mackensen beleegyezett, hogy a magyar miniszterelnök nagybátyjának 
– Károlyi Lászlónak – fóti kastélyába internálják. A szakirodalomban felmerült, 
hogy Mackensen előzetes megállapodás alapján vonult internálásba, mivel több 
forrás is arra utal, mintha maga kereste volna a vezéráldozat lehetőségét.221 
Véleményünk szerint Mackensen nem tudott Károlyi december 16-i terveiről, 
a fóti internálásba való beleegyezésében viszont valóban a hadsereg maradékának 
megmentése vezethette. Nem indokolja az előzetes megállapodás létét az a tény 
sem, hogy miután a tábornagyot az Újvidék közelében fekvő Futakra internálták 
a franciák, hevesen tiltakozva azt írta Franchet d’Espèreynek, hogy „szabad 
akaratomból adtam meg magam a magyar kormánnyal kötött egyezmény 
alapján, amelyet a budapesti francia misszió is jóváhagyott.”222 Mindebből 

218  Ormos, 1983 98.
219  Mackensen, 1938. 373.
220  Barkóczy-Klopsch, 1923. 36. „Diese erniedrigende Behandlung ist Ungarns Dank dafür, 

dass ich das Land dreimal vor feindlicher Invasion rettete.”
221  Ormos, 1983. 99–100.
222  Ormos, 1983. 100.
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azonban nem következik az, hogy Mackensen a Károlyival kötött előzetes 
megállapodás felrúgását nehezményezte volna, pusztán a francia internálást és 
annak helyszínét kifogásolta.

A franciák azért szánták el magukat az internálásra, mert Mackensen 
szökésétől tartottak. Korábban ugyanis a tábornagy kijelentette, hogy ő lesz 
az utolsó internált a háborúban, amennyiben hadserege hazatérhet, a francia 
katonai misszió pedig december 29-re prognosztizálta az utolsó német 
katona távozását Magyarországról. Ezért december 31-én két századnyi lovas 
szpáhi vette át Mackensen őrzését, majd Rudolf Chotek gróf futaki kastélyába 
szállították a foglyot.223 Clemenceau táviratban gratulált Franchet d’Espèreynek 
a sikeres akcióhoz, miközben január 3-án az utolsó német katona is elhagyta 
Magyarországot,224 így a hadseregcsoport, Mackensen és törzskara, valamint 
néhány ezer – még Brassóban – internált katona kivételével hazatért. A fegyvertényt 
a tábornagy így értékelte: „a siker áldozata én vagyok és a  főparancsnokság 
velem lévő egyharmada.”225 A futaki internálás idején is többször foglalkozott 
Mackensen a vereség okaival: ekkor már főleg magát a német népet okolta 
az összeomlásáért.226 Míg a tábornagy délvidéki száműzetésben élt, hadseregének 
sikeres visszavonulása tovább borzolta az antant katonai, diplomáciai köreinek 
idegeit. Bár hivatalosan nem fegyverezték le a német katonaságot, logisztikai és 
cserekereskedelmi megfontolásokból mégis Magyarországon maradt a tüzérségi 
eszközök és egyéb fegyverek jelentős része. A franciák ezzel szemben mindössze 
40 löveget, 174 géppuskát, 1700 puskát és egymillió lőszert szereztek meg 
a hadseregcsoport fegyverzetéből.227 A Magyarországon maradt fegyverállomány 
később fontos gerincét képezte a Vörös Hadsereg erejének, amely tényről 1919 
júniusában Orlando olasz miniszterelnök, valamint a Szövetséges és Társult 
Hatalmak Legfelső Tanácsa júliusi jelentése is említést tett.228

Június 30-án, a versailles-i békeszerződés aláírása után két nappal, Mackensen 
elküldte leszerelési kérelmét Berlinbe.229 Mint ahogy az sok más német katona 
esetében is történt, a tábornagy internálása a békekötéssel nem ért véget, 
Mackensent 1919 szeptemberében Szalonikibe szállították. Itt ötven szenegáli 

223  Ormos, 1983. 102.
224  Barkóczy-Klopsch, 1923. 29–30.
225  Németh, 2001. 78.
226  Mackensen, 1938. 382.
227  Schwarzmüller, 2001. 171.
228  Ádám–Ormos, 1999. 308., 317.
229  Schwarzmüller, 2001. 176.
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katona látta el az őrséget, és az internáltak jóval rosszabb körülmények között 
éltek, mint Futakon. A görögországi utaztatás pontos okát nem ismerjük, 
a  Mackensen környezetében lévő Luyken százados magyarázata, miszerint 
a malária sújtotta kikötővárosban ezzel a betegséggel akarták megfertőzni és 
megölni a tábornagyot, valószínűtlennek tűnik.230 Reálisabb az a feltevés, amely 
szerint a franciák eredetileg tengeri úton küldték volna haza a tábornagyot, de 
elképzelhető, hogy pusztán a megalázás szándéka vezette őket, mivel Szaloniki 
gyakran jelent meg a német propagandában a háború idején a világ egyik 
legnagyobb hadifogoly-táboraként, gúnyosan utalva ezzel az antant hídfőállás 
beszorított helyzetére.231

Végül a franciák november végére teremtették meg Mackensen hazautazásának 
feltételeit. A hazautazás vasúton történt, így a tábornagy több mint egy évvel 
a háború vége után, 1919. december 2-án, Passaunál térhetett haza. Útközben 
– rövid időre – Budapesten is megállt Mackensen vonata, ezalatt Horthy 
Miklós üdvözletét küldte a tábornagynak, egyben kifejezte sajnálatát Károlyi 
Mackensennel szemben tanúsított „szégyenletes viselkedése” miatt.232 A magyar 
állam a Mackensen-hadseregtől elvett hadfelszerelés kompenzációjaként 1923-
ban 27 677 693 koronát fizetett Németországnak,233 ugyanakkor a  felpörgött 
infláció miatt ez az összeg csak töredékét fedezte az  elkobzott hadianyag 
és a  személyes ingóságok tényleges értékének. A hazatérő tábornagy révén 
tovább erősödött a veretlen német hadsereg képzete, amint azt a Münchener 
Tageblatt egyik, december 5-i cikke is kifejezte: az ellenség, ahogy Mackensent 
és a hadseregét sem, úgy az egész német népet sem győzte le.234

Mackensen életpályája 1945-ig

Mackensen, hazatérését követően, azokhoz a császárhű körökhöz 
kötődött, amelyek Németország romlásának legfőbb okát II. Vilmos 1918. 
november 9-i lemondásában látták. Legfontosabb politikai ellenfeleiknek 
a szociáldemokratákat, illetve a kommunistákat tekintették, emellett tovább 
fokozódott antiszemitizmusuk. Jól jellemezte ezt a helyzetet a száműzött 

230  Luyken, 1920. 88–89.
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császár Mackensenhez intézett egyik 1919. decemberi levele, amelyben 
a zsidóságot „a német tölgyfán lévő mérgesgombához” hasonlította, továbbá 
hitet tett amellett, hogy egyetlen német sem nyugszik addig, amíg „a német 
földről el nem pusztítják és ki nem irtják ezeket a parazitákat.”235 Ez a szemlélet 
nem kis mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a volt császári hadsereg több 
magas rangú tisztje lett nemzetiszocialista szimpatizáns. Maga a tábornagy 
visszavonultan élt, ahogy ezt 75. születésnapján a Deutsche Tageszeitung is 
megállapította.236 Minthogy Danzig független városállam lett, Mackensen 
a Stettin közelében fekvő Falkenwaldban telepedett le.

1920-ban a szövetségesek közzétették az általuk háborús bűnösnek tartott 
személyek listáját; ezen a 895 név között Mackensent is feltüntették. Ugyanebben 
az évben a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság és Románia is kérte a tábornagy 
kiadatását, amelyre nem került sor.237 Foch marsallhoz hasonlóan a német 
tábornagy is úgy gondolta, hogy a béke igazából csak fegyverszünet, mert 
„a  harmincéves háborúban is teltek el évek, amelyekben a fegyverek csaknem 
elcsendesedtek.”238 A húszas évek elejének ingatag politikai helyzete ismét 
az erős központi hatalom iránti vágyat erősítette az idős tábornagyban. Szinte 
kétségbeesetten kérdezte egy 1923. novemberi levelében: „hol az az államférfi, 
aki meg fog menteni minket ebből az állami hanyatlásból?”239 Mackensen úgy 
látta, hogy a diktatúra az egyetlen lehetséges kiút ebből a helyzetből, példának 
tekintette Primo de Rivera Spanyolországát vagy Benito Mussolini Olaszországát. 
1928-ban − keserűen kritizálva a weimari rendszert − úgy vélte, hogy 
a parlamentarizmus okozta feszültségek diktatúrához vezetnek.240 Ugyanakkor 
a húszas évek robbanásszerű technikai fejlődése egészen idegen maradt számára, 
így például jobban szeretett lovas kocsival, mint autóval utazni. 1926 nyarán 
volt módja először meglátogatni a száműzött császárt, II. Vilmost a hollandiai 
Doornban, akihez − 1941-ben bekövetkezett haláláig − többször elutazott.

Mackensen számos félkatonai, hazafias szervezet tagja, tiszteletbeli elnöke 
volt.241 Elsősorban az elszakított porosz területek visszacsatolásáért szállt síkra 

235  Schwarzmüller, 2001. 181. „Kein Deutscher vergesse das je, und ruhe nicht bis diese Schmarot-
zer vom deutschen Boden vertilgt und ausgerottet sind! Dieser Giftpilz am deutschen Eichbaum!”
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a Deuscher Ostmarkenverein (DOV) tagjaként. Lübeckben és Danzigban ifjúsági 
egyesületek viselték nevét, mivel a tábornagy mindig nagy hangsúlyt fektetett 
a fiatalok hazafias nevelésére. Fontos és megbecsült tagja volt a világháborús 
veteránokat tömörítő Acélsisak (Stahlheim) szövetségnek, valamint a Schlieffen 
Egyesületnek (Schlieffen-Verein) is. Természetesen állandó résztvevője volt 
a világháborús megemlékezéseknek, veterántalálkozóknak. A tábornagy 
80. születésnapja méltán jelezte, hogy a gorlicei győztes népszerűsége nem 
kopott meg a háború óta, mivel mintegy 3000 gratuláló levelet kapott. A jeles 
alkalomból egykori bajtársai és tisztelői Festschrifttel köszöntötték, a 65 oldalas 
emlékkönyv „a legnemesebb katonai erények példaképeként”242 ünnepelte az idős 
tábornagyot. Még az egykori k. u. k. 10. huszárezred is küldött egy kisebb 
delegációt Mackensen köszöntésére. Az ezredtulajdonos örömmel fogadta 
a  huszárokat. A küldöttség vezetőjének, Kozma Miklósnak243 megköszönve 
a látogatást, jó egészségi állapotáról számolhatott be: „Elmesélheti otthon, hogy 
Isten segítségével 80-ik évemben erős és egészséges vagyok és remélem, hogy még 
jó néhány évem van élni. Hogy még ma is minden időjárásban lovagolok, hogy 
nem puhultam el és nálam minden rendben van.”244

A nemzetiszocialista diktatúra idején Mackensen ambivalens szerepet 
játszott Németországban. Egyfelől teljes mértékben támogatta a versailles-i 
békerendszer revíziója érdekében fellépő Adolf Hitlert, másrészt a náci 
ideológia alapvetően idegen volt számára, mitöbb súlyosan sértette evangélikus 
vallásosságát. Mindemellett Hitler hatalomra kerülése után Mackensen politikai 
szerepe és befolyása megnőtt. Méltán jelezte ezt, hogy a porosz miniszterelnök 
– Hermann Göring – 1933. augusztus 26-án meghívta a tábornagyot a porosz 
Államtanácsba (Staatsrat), mert hasznosítani kívánta Mackensen „békében és 
háborúban szerzett jelentős tapasztalatait Poroszország újjáépítésére.”245 Göring 
megszüntetve a Staatsrat korábbi parlamenti formáját, a testületet megbízható 
emberek alkotta tanácsadó szervvé alakította át. Mackensen elfogadta 
a felkérést, de legfontosabb feladata a nemzetiszocialista rendszerben a császári 
Németország korszakának megjelenítése volt: a náci rezsim általa is kívánta 
saját legitimációját erősíteni. A köznyelv emiatt szarkasztikusan „a Harmadik 

242  Mackensen, 1929. 49.
243  Kozma a magyar politikában fényes karriert futott be: 1935 és 1937 között belügyminiszter, 
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Birodalom asztaldíszének” nevezte a tábornagyot, akinek reprezentációs 
szerepe 1934 – Hindenburg halála – után tovább növekedett. Ekkor ugyanis 
Mackensen lett a német császári hadsereg doyenje, sőt ő maradt az egyetlen 
rendszerhez hű császári tábornagy, mivel mind Albrecht von Württemberg 
herceg, mind Rupprecht von Bayern koronaherceg a Führer ellenfele volt.

Mackensen ugyanakkor nem volt a nemzetiszocialista rendszer feltétlen híve. 
Már 1933-ban, a zsidó polgárok diszkriminálásának kezdetén megállapította, 
hogy a zsidókat ki kellett rekeszteni abból a befolyásból, amelyet korábban 
a sajtóra és a művészet minden területére gyakoroltak, sőt a zsidó bírók 
számának korlátozását is indokoltnak látta. Ugyanakkor aggódott amiatt, hogy 
Németországban „az antiszemita szellemnek túlságosan szabad utat adtak”.246 
Mackensen kapcsolatban állt a Hitvalló Egyház (Bekennende Kirche) több 
tagjával, akik elutasították a Hitlerrel való együttműködést. Amikor a mozgalom 
egyik leghíresebb tagját, Martin Niemöllert 1937-ben koncentrációs táborba 
internálták, kiszabadítása érdekében Mackensen aktív levelezésbe kezdett 
Göringgel. Niemöllert annak ellenére tartóztatták le, hogy az I. világháború 
ünnepelt tengeralattjáró-parancsnoka volt, és sikereiért a Pour le Mérite-
tel tüntették ki.247 Mackensent, bár az evangélikus egyházzal szemben más 
politikát követő közösségben nem látott államellenes szándékokat, leginkább 
a Nagy Háború hősének méltatlan letartóztatása háborította fel. A tábornagy 
még többször tett kísérletet a háborús veterán lelkész kiszabadítására, 
mindannyiszor eredménytelenül. Még Raeder nagytengernagy közbenjárása 
is kevésnek bizonyult, azután is, hogy a világháború kezdete után az internált 
Niemöller felajánlotta szolgálatait a haditengerészetnek. Mackensen számára 
a nemzetiszocialista rendszer önfelszámoló jellege így nyilvánvalóvá válhatott.

Bár a tábornagy fontos szerepet játszott a náci propagandacélokban, bizalmas 
körökben az NSDAP több vezető tagjáról megvetően, becsmérlően nyilatkozott. 
A nemzetiszocialista ideológia fő teoretikusáról, Alfred Rosenbergről például 
úgy vélekedett 1935-ben, hogy ő „a legveszélyesebb ember kultúránk számára 
a birodalmi vezér legközelebbi kíséretében”.248 Hasonlóan rossz véleménye volt 
az SS-ről, 1940 februárjában a német szárazföldi hadsereg főparancsnokához, 
Walther von Brauchitschhoz intézett levelében szót emelt a Lengyelországban 
az SS által elkövetett atrocitások ellen, mivel a német hadsereg becsületének 

246  Schwarzmüller, 2001. 279. „[…] man hat dem antisemitischen Geist zu sehr freie Bahn gegeben.”
247  Schwarzmüller, 2001. 346.
248  Schwarzmüller, 2001. 303.
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elvesztésétől tartott.249 Ezzel együtt maguk a nemzetiszocialista vezetők sem 
szimpatizáltak különösebben Mackensennel, például Goebbels 1942-ben, 
a naplójában arról írt, hogy az agg tábornagy hosszabb ideje a „keresztény 
egyházak nagyapjaként tevékenykedik”, ugyanakkor keveset ért a politikához; 
„Sajnos azonban személyiségének tekintélye miatt nem sokat tehetünk 
ellene.”250 Mackensen következetesen kitartott az életét addig meghatározó 
alapelvek mellett, így egy alkalommal diplomata fiát is megrótta, mert egy 
külügyminisztériumi fogadáson, vasárnap, halottak napján kellett megjelennie. 
Ebben − „orosz példa” alapján − a vasárnap hétköznappá tételét látta.251 Nem 
fogadta el a karlendítéssel kísért „Heil Hitler!” köszöntést sem; hivatalos 
rendezvényeken marsallbotjával fogadta a köszönéseket, magánemberként 
atyaian a „Jó napot, fiam!” üdvözlést alkalmazta.252

Mackensen ugyanakkor a Harmadik Birodalom anyagilag is megbecsült pol-
gára volt. 1935. október 22-én egy 4000 holdas birtokot kapott Brüssowban,253 
amely kiemelkedő jövedelmet biztosított a tábornagynak. Ugyanebben az év-
ben Magyarországra látogatott, ahol a politikai elit szinte valamennyi tagjával 
találkozott. A meghívást abból az alkalomból kapta, hogy húsz évvel koráb-
ban lett a k. u. k. 10. huszárezred tulajdonosa. A májusi látogatás alkalmával 
Gömbös Gyula miniszterelnök díszvacsorát adott a tábornagy tiszteletére, 
Hóman Bálint kultuszminiszter pedig a Pázmány Péter Tudományegyetem 
díszdoktorává avatta,254 emellett később egy lóversenypályát és 1936-ban egy 
utat is elneveztek róla Budapesten (ma Alsó Svábhegyi út). A pestszentlőrinci 
Szemeretelepen pedig – több más német, osztrák–magyar tábornokhoz hason-
lóan – Mackensen nevét is viselte utca az 1920-as évek óta (ma Varga Katalin 
utca). Szintén ebben az évben lett a Wehrmacht 5. lovasezredének tulajdonosa.

Mackensen Hitler vértelen hódításait nagy örömmel fogadta, de tisztában 
volt azzal, hogy a háború kitörését nem lehet megakadályozni. Úgy értékelte, 
hogy a Harmadik Birodalom rosszabb helyzetből kezdheti meg a harcot, 
mint egykor a császári Németország, így kifejezetten tartott a háborútól. 

249  Schwarzmüller, 2001. 371.
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90. születésnapján fényes ünnepség keretében köszöntötték, amelyen a Führer 
személyesen fejezte ki jókívánságait. A Völkischer Beobachter a háborús 
propaganda fokozására használta fel az eseményt, amikor megemlékezett 
„a  tisztikar kitűnő nevelőjének” ünnepéről.255 A következő évek német 
győzelmeit az agg tábornagy lelkesedéssel fogadta, ugyanakkor számos 
hadvezetési kérdésben nem értett egyet Hitlerrel, így hibának tartotta, hogy 
1940. július 19-én – a franciaországi győzelem után – tizenkét (!) tábornokot 
léptettek elő tábornaggyá.256 Összehasonlításul: a Német Császárság 48 éve alatt 
a tiszteletbeli kinevezésekkel együtt is csak negyvenen kaptak marsallbotot.

Népszerűsége ellenére Mackensen ekkorra már teljesen a perifériára szorult. 
Jól bizonyítja ezt Hitler szándéka, amikor a sztálingrádi katlanban lévő Paulust 
azért léptette elő tábornaggyá, mert korábban ilyen rangú német katona még 
nem esett fogságba. A Führer éppen Mackensen 1918–1919-es internálásáról 
feledkezett meg. Mackensen 1943-tól kezdve egyre több a bombázások miatt 
hajléktalanná vált családot fogadott be brüssowi birtokára, akikhez a következő 
évben kelet-poroszországi menekültek csatlakoztak. Hajlott kora ellenére még 
mindig jó szervezőnek bizonyult gazdaságának irányításában és a menekültek 
ellátásában. A Führer elleni 1944. július 20-i merényletet elítélte, ugyanakkor 
korábbi tisztjét, akivel még 1901-ben ismerkedett meg, az összeesküvésben való 
részvétele miatt kivégezték. Mackensen keserűen tapasztalhatta, hogy a porosz 
katonacsaládok sarjai sorra szorultak ki a hadvezetésből, és helyüket fanatikus, 
ám katonailag dilettáns nácik vették át. Mindezek ellenére a 95 éves tábornagy 
is a végsőkig való kitartásra, harcra buzdította a német ifjúságot.257 Ennek oka 
az újabb vereségtől való félelmen túl az is lehetett, hogy – jóllehet a nemzeti-
szocialista rezsim több vezetőjével is kapcsolatban állt – több, a háborút érintő 
fontos kérdésről nem volt tudomása. Így például leveleiben nyomát sem ta-
lálhatjuk a holokauszttal kapcsolatos kérdések említésének, elképzelhető, hogy 
− sok más némethez hasonlóan − Mackensennek sem volt tudomása a tömeg-
gyilkosságokról.258

Mackensen tehát a végsőkig kitartott a náci rezsim mellett, amely alatt két 
fia rendkívüli karriert futott be. Hans Georg az I. világháborúban II. Vilmos 
egyik fiának, August Wilheim hercegnek volt adjutánsa. A háború után diplo-
máciai szolgálatba lépett, 1933 és 1937 között Budapesten követként dolgozott. 

255  Schwarzmüller, 2001. 368.
256  Schwarzmüller, 2001. 377.
257  Schwarzmüller, 2001. 401.
258  Schwarzmüller, 2001. 391.
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Ezután a külügyminisztérium államtitkára, majd 1938 és 1943 között olasz 
nagykövet lett. Olaszország kiugrása idején nézeteltérésbe keveredett Hitlerrel, 
ezért felmentették; francia hadifogságban halt meg 1947-ben. A kisebbik fiú – 
Eberhard von Mackensen – fényes katonai karriert futott be, a Szovjetunióban 
a III. páncélos hadtest parancsnoka, majd az Olaszországban küzdő 14. hadse-
reg vezetője lett – immár vezérezredesként. A háború után elítélték, a börtön-
ből 1952-ben szabadult.

Az agg tábornagynak 1945 elején el kellett hagynia mindkét birtokát a közele-
dő Vörös Hadsereg miatt. Új tartózkodási helye az alsó-szászországi Burghorn 
bei Celle lett, ahol egy érdekes epizód jelenítette meg Németország teljes össze-
omlását. 1945. március 8-án megjelent Erich von Manstein, Hitler kegyvesz-
tett tábornagya, és találkozott Mackensennel. Mansteint őrizet alatt tartották, 
így a két világháború igen kiváló német tábornagyainak beszélgetését szemlé-
lők számára az ország bukása nyilvánvalóvá vált.259 Mackensen, bár ártatlannak 
érezte magát, mégis tartott attól a háború után, hogy Nürnbergbe akár csak ta-
núként is beidézik. Rettegett attól is, hogy esetleg a szovjet megszállási zónába 
küldik, de egyik félelme sem realizálódott végül, mivel 1945. november 8-án – 
96 éves korában – meghalt.

Temetésén az amerikai megszálló hatóság nem engedélyezte, hogy 
a  megszerzett érdemrendeket, kitüntetéseket közszemlére téve történjen 
a  ceremónia. Mackensen, aki a világháború közepén még attól félt, hogy 
nem fogja látni az újabb háború következményeit, keserűen állapíthatta meg, 
hogy az egységes Németország, amelyért még 1870–71-ben maga is harcolt, 
megsemmisült. Halálával egyszersmind népszerűsége, ismertsége is erősen 
megcsappant, és ez a folyamat egyre erősödött a háború vége óta. Ennek egyik 
legfőbb jele az volt, hogy Berlinben 1985-ben a nyugat-berlini Schöneberg kerület 
vezetése megváltoztatta annak az utcának a nevét, amely 1934 óta Mackensen 
Straßeként szerepelt a térképeken. Okként azt nevezték meg, hogy a tábornagy 
a nemzetiszocialisták cégére és úttörője volt.260 Emellett azonban Paderbornban, 
Pforzheimban, Regensburgban és Wuppertalban vagy díszpolgárként, vagy 
utcanévként megőrizték a tábornagy emlékét, így elmondható, hogy éles vita 
kíséri Mackensen megítélését. Paradox módon a német tábornagy reputációja 
leginkább a nemzetiszocialista időszakban játszott szerepe miatt sérült, pedig 
ekkorra már nem rendelkezett jelentős befolyással az eseményekre.

259  Schwarzmüller, 2001. 406.
260  Schwarzmüller, 2001. 12.
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Sorsának, megítélésének alakulása ebben a tekintetben hét évvel fiatalabb 
kortársa, Pétain francia marsall helyzetét idézi föl, aki az I. világháború ünnepelt 
„verduni hőséből” vált a megszállókkal kollaboráló árulóvá. Mackensen 
I.  világháborús szerepének vizsgálatakor észrevehettük, hogy – számos 
kortársához hasonlóan – szinte vakon engedelmeskedett az  imperializmus 
politikai törekvéseinek, miközben mindennemű felelősséget az ellenségre 
hárított. Ebből a magatartásból egyenesen következett az a  politikai szerep, 
amelyre a nácik idős korában kárhoztatták. E módon August von Mackensen 
rendkívüli életpályájának állomásai fontos figyelmeztetéssel szolgálnak 
a  posztindusztriális korszak embere számára is: amennyiben az individuum 
nem tart ki egyéni gondolatai, értékei mellett, sorsa szükségszerűen 
katasztrófába torkollik.
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Zusammenfassung

Ligeti, Dávid Ádám: 
Mackensen im Ersten Weltkrieg

Fordította: Kovácsik Antal

Generalfeldmarschall August von Mackensen (1849–1945) war einer der er-
folgreichsten militärischen Leiter des Ersten Weltkrieges. Der Veteran des 
preußisch-französischen Krieges von 1870–1871 wurde schon in der Zeit der 
Belle Epoque zum General der Kavallerie ernannt, und als Kommandierender 
General des XVII. Armeekorps kämpfte er ab August 1914 an der Ostfront. Er 
war am Sieg von Tannenberg beteiligt, dann betätigte er sich – nunmehr als 
Oberbefehlshaber – auf dem Gebiet des heutigen Polens. Im Mai 1915 errang 
das vereinigte deutsch–österreichisch–ungarische Heer unter seiner Führung 
den Durchbruch von Gorlice (Görlitz), in dessen Folge das zarische Russland 
den Großteil seiner polnischen Territorien verlor. Im Herbst 1915 zwang Ma-
ckensen auch Serbien auf die Knie, und hielt bis Sommer 1916 die Balkanfront. 
Nach der rumänischen Kriegserklärung nahm der Generalfeldmarschall im 
Dezember 1916 Bukarest ein, dann kämpfte er bis zum Abschließen des ru-
mänischen Waffenstillstands in Moldawien und war als Militärgouverneur in 
den besetzten Gebieten Rumäniens tätig. Am Ende des Krieges führte er seine 
Truppen mit Erfolg nach Deutschland zurück, wurde selbst aber interniert 
und konnte erst Ende 1919 heimkehren. Nach Hindenburgs Tod (1934) wurde 
Mackensen Doyen der deutschen Marschälle und überlebte auch den neuen 
Weltkrieg. Er starb Ende 1945.

An der Ostfront kämpfend konnte Mackensen leichter Erfolge erzielen als 
die an anderen Frontabschnitten wirkenden Marschälle. Die serbischen und 
rumänischen Armeen waren wegen ihrer Ausrüstung und ihrs Präsenzstandes 
keine gleichrangigen Gegner des deutschen Kriegsapparats, und ab 1915 hat-
te auch das russische Heer gravierende Nachschubprobleme. Die größten 
Waffentaten des kaiserlichen Deutschlands sind mit dem Namen Mackensens 
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verbunden, und sogar der Sturz des Zaren geht indirekt auf seine Feldzüge zu-
rück. Seine Tragödie lag darin, dass er selbst zwar auf den Schlachtfeldern un-
besiegbar blieb, sein Vaterland den Großen Krieg jedoch verlor – so musste 
auch der Feldmarschall das traurige Schicksal Deutschlands teilen. Mit der 
Untersuchung von Mackensens Rolle können unsere Kenntnisse über den 
Ersten Weltkrieg nuanciert werden.



Marsai Viktor

Daidalosz visszatér 
Az 1941-es krétai csata

Adalékok egy hadművelethez a német hadviselési és harcászati mód tükrében

Bevezetés

1941. május 20-án a Harmadik Birodalom elitjének tartott 7. ejtőernyős-
hadosztály ezredei a Merkúr hadművelet keretében lerohanták a Kréta szigetét 
védelmező brit nemzetközösségi és görög csapatokat. A történelemben ez volt 
az első olyan invázió, amelynek során az ejtőernyősöknek egyéb fegyvernemek 
támogatása nélkül, pusztán saját erejükre és a légi támogatásra támaszkodva 
kellett hadászati győzelmet aratniuk a háború további folyása szempontjából 
döntő jelentőségű összecsapásban. Norvégiában és Franciaországban 
az ejtőernyősök mindig számíthattak az előbb-utóbb megérkező és őket 
felszabadító páncélos ékekre és/vagy gyalogságra, végső esetben pedig – 
a  hadászati méretű bevetések esetében (mint Hollandiában a Moerdijk és 
Dordrecht melletti hidak és körzetük lerohanásakor) – a visszavonulásra. 
Kréta esetében azonban – miután a brit flotta meghiúsította a tenger felől 
érkező csapattestek célba juttatását – az ejtőernyősöknek maguknak kellett 
egy olyan pontot (egy repteret) elfoglalniuk és biztosítaniuk, amelyen keresztül 
saját ellátásukat és az erősítés megérkezését megszervezhették. Amennyiben 
ezt nem sikerült volna megvalósítaniuk, a fentebbi körülmények miatt a biztos 
pusztulás várt volna rájuk.1 Noha másfél hetes harcok árán a sziget német kézre 
került, a hatalmas veszteségek miatt Adolf Hitler soha többé nem engedélyezte 
az ejtőernyős vadászok, a Fallschirmjägerek nagyszabású légi bevetését, 
annak ellenére, hogy később több új hadosztály is alakult, és több vezető 

1  A krétai csata kegyetlenségét és az ejtőernyősök benne tanúsított kivételes elszántságát 
ez a tényező is indokolhatta, ugyanis a ntosok itt valóban csak a halál, a méltatlan fogság vagy 
a győzelem között választhattak. Lásd McNab, 2000. 50–54; Keegan, 2003. 292.
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német tábornok is szorgalmazta újabb légideszant-hadműveletek indítását.2 
A háború hátralévő részében a Wehrmacht (Német Véderő) ilyen jellegű 
műveletei kimerültek abban, hogy légideszant-alakulatokat szállítottak egy-
egy veszélyeztetettebb frontvonalra, amelynek megerősítését más módon nem 
tudták volna biztosítania. A beérkező erők azonban ezen esetekben is mindig 
a saját csapatok által ellenőrzött területre érkeztek, és elit gyalogságként, nem 
pedig támadó légideszantként kerültek bevetésre, csakúgy, mint a háború más 
hadszínterein küzdő ejtőernyős-hadosztályok.3 Ezzel szemben az angolszász 
nagyhatalmak a krétai csata hatására épp ellentétes konzekvenciákat vontak le, 
és gőzerővel láttak neki ejtőernyős fegyvernemük fejlesztésének és növelésének.4

Nemcsak a légi deszant jövőjét illető végkövetkeztetések, hanem 
magának a  csatának is számos aspektusa maradt mind a mai napig vita 
tárgya a  hadtörténészek között. A német fél – a fentebb említett okokból – 
Krétáról mint a halál szigetéről számol be, és a veszteségek miatt érthetően 
inkább a keserűség, mint a diadal szavaival.5 Ezzel szemben a brit szerzők – 
mind a túlélők, mind a hadtörténészek – egészen napjainkig szinte kritika 
nélkül szemlélték és szemlélik csapataik krétai szereplését,6 köszönhetően 
katonáik kétségkívül bátor helytállásának, valamint a sziget parancsnokának, 
Bernard Freybergnek7 és új-zélandi alakulatai töretlen nimbuszának. Ezen 
interpretációk szerint csapataiknak nem volt lehetőségük a sziget megtartására, 
amelyet a következő érvekkel indokolnak:

2  Közöttük szerepelt például Albert Kesselring és természetesen Kurt Student. Lásd Tur-
csányi–Hegedűs, s. a. 31; Lucas, 1996. 183; Hoyt, 1994. 137, 156.

3  Turcsányi–Hegedűs, s. a. 31–33.
4  Churchill például rövid időn belül kilencszeresére, 4500 főre növelte a brit ejtőernyős kon-

tingens létszámát. Churchill, 1989. 505; McNab, 2000. 67.
5  Különösen igaz ez a túlélők visszaemlékezéseire: Heydte, 1953. 177–197; Heydte, 1958. 

180–181; Pöppel, 1999. 28–38. Vö. még a csatában személyesen részt nem vevő Otto Skorzeny 
beszámolójával: Skorzeny, 1998. 30–31. De még olyan szépirodalmi művekben is találkozha-
tunk a krétai csata fájó emlékével, mint Günther Grassnak A bádogdob című regénye. Grass, 
1973. 326, 346.

6  Churchill például így ír erről (a csata végeredményét és brit veszteségeit ismerve számomra 
némileg komikus módon): ,,Ez volt a német dárda hegye. Történetünk arról szól, hogyan csapó-
dott célba, és hogyan tört össze” Churchill, 1989. 504.

7  Az új-zélandi Bernard Freyberg (1889−1963) a brit hadsereg egyik közismert fenegyere-
ke volt, akit egyik legfontosabb tisztelője, Winston Churchill csak ,,szalamandrának” becézett 
tűzálló képessége miatt. Freyberg harcolt az első világháborúban Gallipolinál, elnyerte a Viktó-
ria-keresztet, egy felderítőút során átúszta a Hellészpontoszt, a második világháborúban pedig 
már tábornoki rangban vett részt. Április 30-án nevezték ki a sziget parancsnokának. Keegan, 
2003. 273–274 és Spencer, 1962. 81.
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1. Mindenekelőtt vita tárgyát képezi a sziget stratégiai jelentősége és 
a hadművelet értelme vagy értelmetlensége, egészen pontosan a ,,Málta vagy 
Kréta” vita, amely már a német vezérkarban is éles indulatokat váltott ki, és 
amely ma sem ült el teljesen.8

2. A második érv, amely el szokott hangozni a csatával kapcsolatban, hogy 
a német fél elsöprő fölényben volt a védelemmel szemben mind a megfelelő 
fegyverzet, mind a légierő tekintetében, míg a britek mindennek híján voltak, 
mivel a sziget helyőrségének zöme a görögországi hadjáratból evakuált és erősen 
leharcolt egységekből tevődött össze, amelyek elvesztették nehézfegyverzetüket.9

3. A brit és görög csapatok nemcsak felszereltségben (fegyverzet, híradási 
eszközök), de zömében képzettségük tekintetében is messze elmaradtak 
a Wehrmacht elitjét képező ejtőernyősökkel szemben, így számbeli fölényüknek 
nem volt jelentősége.10

4. Végül alapvetően elégedettek Freyberg és katonái teljesítményével, Kréta 
parancsnokát nem éri kritika vezetői teljesítményéért, a mulasztásokért in-
kább a közel-keleti főparancsnokot, Archibald Wavell tábornokot tartják fe-
lelősnek.11

Bár a modern angolszász hadtörténetírásban megjelentek a kritika hangjai,12 
ezek erőtlenek maradtak, és gyakran elterelik a figyelmet a lényegről. Fontos 
gondolatok jelennek meg ezekben a művekben, de mind tartalmaznak vala-
mely, véleményem szerint alapvetően hibás kijelentést vagy nézőpontot, rész-
ben talán a mundér becsületének védelmében, főleg azonban azért, mert kellő 
mélységében meg nem vizsgált kijelentéseket, toposzokat vesznek át egymás-
tól, amelyek kritikai vizsgálatára még senki sem vállalkozott.13

Dolgozatom ezt az űrt próbálja kitölteni azáltal, hogy a hazánkban fellelhető, 
a témával foglalkozó szakirodalom segítségével újragondolom a csata okait, 
mechanizmusait és fő mozgatórugóit. A fenti vitapontokból kiindulva 
sorra veszem a hadművelet körülményeit, ezek mindegyike a brit győzelem 

8  John Keegan A második világháború című könyvében lényegében Student és Göring bi-
zonyítási vágyával magyarázza a döntést, illetve határozottan leteszi a voksát Málta mellett. 
Keegan, 2003. 271–272, 291.

9  Keegan, 2003. 272–274; Forty, 2002. 156; Gion, 2000. IX. 
10  Keegan, 2003. 274.
11  Spencer, 1962. 86–87; Churchill, 1989. 504.
12  Keegan, Forty művei, valamint Antony Beevor munkája a többitől eltérően erősen támadja 

Freyberget és a szövetséges vezetést.
13  Az első esetben gondolok például Keeganre, aki tagadja Kréta hadászati jelentőségét, má-

sodik esetben pedig a légierő szerepének vagy az ejtőernyősök elit státuszának túlértékelésére.
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egyértelmű valószínűségét hordozta magában. Ezután rátérek a Creforce14 
vezetésének hibáira, amelyek lehetővé tették a német győzelem megszületését. 
Ennek során bemutatom, hogy alapvetően nem egyes vezetők (Freyberg, 
Hargest, Andrew) tehetségtelenségén vagy hozzá nem értésén múlott a csata 
sorsa, hanem alapvetően a két szembenálló hadsereg eltérő felfogása határozta 
meg annak végkimenetelét: a rugalmas, feladatorientált, villámháborús 
koncepcióban operáló német erőkkel szemben egy parancsorientált, még 
mindig az első világháború lövészárok-harcainak elképzeléseit alkalmazó, 
nehezen kezdeményező brit hadsereg vette fel a küzdelmet, amely képtelen 
volt alkalmazkodni az új harcmodor követelményeihez. Megvizsgálom, 
mi is történt Kréta szigetén ezekben a sorsdöntő napokban; mik voltak 
a német győzelem valódi okai, és milyen kritikák fogalmazhatók meg a brit 
vezetéssel kapcsolatban. Végül rövid elemzésnek vetem alá az 1944-es arnhemi 
légideszant-hadműveletet, amely figyelemre méltó hasonlóságokat mutat 
a krétai összecsapással, és amelynek végkimenetelét szintén döntő mértékben 
határozta meg a szembenálló felek eltérő harcászati felfogása és vezetési stílusa.

A sziget stratégiai jelentősége

John Keegan neves brit hadtörténész műveiben tőle nem várt értetlenséggel 
szemléli a német főparancsnokság döntését, amelynek értelmében a német 
hadsereg egy Keegan által mellékhadszíntérnek tekintett területre pazarolta 
erejét, miközben javában folyt a Barbarossa-hadművelet, vagyis a Szovjetunió 
lerohanásának előkészítése. Azt pedig végképp csak a Student−Göring-lobbi15 
tevékenységével tudja magyarázni, hogy a döntés nem a Földközi-tenger 
fő ütőerének tekintett Málta szigetére esett, amely „bármekkora veszteséget 
megért volna”16, hanem a stratégiailag elhanyagolható és – szerinte – magától 

14  A Kréta szigetén állomásozó szövetséges – brit, ausztrál, új-zélandi, görög – erők össze-
foglaló neve.

15  Keegan, 2003. 271–272; Keegan, 2005. 327. Keegan érvelése azon a ponton is megbicsak-
lik, hogy amennyiben Göringet (Hermann Göring, 1893–1946, a Német Légierő parancsnoka) és 
Studentet csak a szereplési vágy mozgatta (bár az előbbi esetében kétségkívül ez volt a döntő), közöm-
bösnek kellett volna lennie számukra, melyik szigetet támadják meg. Kurt Student tábornok azonban 
nem volt amatőr. 1938. július 1-je óta állt a német légideszant-alakulatok élén, és olyan tapasztalatok 
álltak mögötte az ejtőernyős hadviselés terén (Norvégia, Benelux államok, Korinthosz), mint senki-
nek az akkori vezetők közül, nem véletlen tehát, hogy Hitler és az OKW beadta a derekát. Ne felejtsük 
el azt sem, hogy ekkor még hivatalosan nem Hitler áll a hadsereg élén. McNab, 2000. 15.

16  Keegan, 2003. 291.
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hamarosan úgyis elsenyvedő Krétára.17 Az ennél több szempontot felvonultató, 
a csatáról könyvet író Antony Beevor is elsősorban lélektani okokkal (Hitlernek 
,,a  délkeletről jövő ellenséges betöréstől való atavisztikus osztrák félelme”)18 és 
a fent említett páros kampányának eredményeként magyarázza a hadművelet 
megszületését.

Keegan azonban itt elhallgatja, Beevor pedig, aki korábban már említi, 
látszólag megfeledkezik róla, hogy a német vezérkar már 1940. október 
25-én tárgyalta Kréta kérdését, amelynek során a német Szárazföldi Erők 
Legfelsőbb Parancsnokságának vezérkari főnöke, Franz Halder megjegyezte, 
hogy a tervezett sivatagi háború utánpótlásának problémája mindaddig nem 
fog megoldódni, amíg Alexandria nem kerül német kézre – ehhez pedig 
kulcsfontosságú volt Kréta elfoglalása.19 A következő napon az is elhangzott, 
hogy egy Rommel által vezetett támadás és a sziget elleni hadművelet együttes 
megindítása döntő sikereket érhetne el a térségben, mert az erők megosztása 
felőrölné a britek erejét.20 Az elgondolást Alfred Jodl, az OKW (Oberkommando 
der Wehrmacht – Német Véderő Főparancsnokság) hadműveleti irodájának 
a vezetője is támogatta.21 1941 tavaszán lényegében ez a stratégiai elképzelés 
valósult meg, és valóban hozott átmeneti német győzelmeket. A krétai 
hadműveletnek természetesen voltak ellenzői a német vezetésen belül, ezt 
azonban a Turcsányi–Hegedűs-szerzőpáros inkább a légi- és a szárazföldi erők 
közötti állandó rivalizálásra vezeti vissza.22 Ebben a megközelítésben a Student–
Göring-lobbi tevékenysége is átértelmeződik, és az egyéni vetélkedés szintjéről 
a fegyver- és haderőnemek versengésének példájává válik.

Keegan hadászati érvelése sem állja meg a helyét. Noha a Balkán valóban 
mellékhadszíntér volt a német vezetés számára, ezen a hadszíntéren még nem 
hallgattak el a fegyverek. A német hadsereg egy sikeres balkáni hadjárat után 
döntési helyzetbe került. Bár a görög hadsereget részben megsemmisítették 
és a Brit Expedíciós Haderő elhagyta a félszigetet, a szövetséges erőket nem 
győzték le. Kréta hónapok óta erősített védműveiben egy még bevethető és 
harcképes haderő állomásozott, amely az Égei-tenger szigetvilágán keresztül 
közvetlen fenyegetést jelentett a szárazföldi német uralomra. Annak ellenére, 

17  Keegan, 2005. 327.
18  Beevor, 2007. 83.
19  Halder, 1963. 150.
20  Halder, 1963. 151.
21  Beevor, 2007. 81.
22  Turcsányi–Hegedűs, s. a. 28. Vö. még Beevor, 2007. 85.
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hogy ez a hadsereg ekkor még nem volt elégséges ahhoz, hogy visszafoglalja 
Görögországot, a brit tengeri fölény segítségével ahhoz elegendő erőt képviselt, 
hogy fenyegesse a görög szigetek német ellenőrzését, és ami fontosabb, 
hatékonyan támogasson egy, a félszigeten kibontakozó partizánháborút. 
Ezenkívül arra is kényszerítette volna a Wehrmachtot, hogy a főerők távozása 
után is jelentős kontingenseket állomásoztasson Görögországban, Európa 
déli részének védelmében, amelyekre valóban égető szükség lett volna 
a Szovjetunió elleni hadjáratban. A görög ellenállás esélyét ugyanis jelentősen 
növelte az a tény, hogy a görög uralkodó és a kormány, valamint a hadsereg 
főparancsnoksága is Krétára menekült, amely ezáltal a görög függetlenség és 
ellenállás szimbólumává vált. Nem véletlen, hogy Krétán a görög reguláris 
csapatok és fegyveres civilek, akik halálmegvető bátorsággal és elszántsággal 
küzdöttek a német támadókkal, arra a hírre, hogy György király elhagyta 
a szigetet (május 28.), tömegesen tették le a fegyvert.23

Már ezek alapján is látható, hogy amennyiben a német hadsereg nem 
akart – Nagy-Britannia után immár másodszorra – egy újabb lezáratlan 
hadjáratot és egy újabb potenciális hadszínteret hagyni a háta mögött, amely 
tovább forgácsolja az erőit, el kellett foglalnia a szigetet. A sziget megszerzését 
ezenkívül az a tényező is kikényszerítette, hogy Kréta mindössze 700 mérföldre 
feküdt a Harmadik Birodalom haderejének üzemanyag-ellátása szempontjából 
nélkülözhetetlen romániai olajmezőktől, vagyis a RAF (Royal Air Force – Brit 
Királyi Légierő) bombázókötelékei akadálytalanul elérhették innen a területet.24

A németeket azonban – mint Halder esetében láthattuk – nem csupán 
defenzív szempontból foglalkoztatta a sziget. A Wehrmachtnak komoly 
tervei voltak a Közel-Keleten és Afrikában, és ezek a tervek Rommelnek 
és csapatainak a kontinensre való vezénylésével kezdtek realitássá válni. 
Ezen tervek tükrében Kréta jelentősége még inkább felértékelődött.  
A Földközi-tenger hosszanti tengelyében húzódó Gibraltár–Málta–Ciprus–
Szíria-vonalnak Kréta képezte az egyik sarokpillérét. Jórészt ezt a vonalat 
követte az Alexandriába vezető hajóút, amelyen a britek közel-keleti ellátásuk 
jelentős részét bonyolították. A sziget német kézre kerülésével a Luftwaffe 
(Német Légierő) jelenléte állandó fenyegetést jelentett volna a hajózásra 
nézve, és a briteknek azzal az eshetőséggel is számolniuk kellett, hogy közel-

23  Gion, 2000. 160. Antony Beevor ennek épp az ellenkezőjét állítja, szerinte az uralkodó – 
a köztársaságpárti krétaiak között egyébként sem túl magas – presztízse sokat romlott a szige-
ten töltött idő alatt. Beevor, 2007. 72.

24  Gion, 2000. 1; Beevor, 2007. 23.
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keleti csapataik ellátását az alexandriai hajóút elvágása után csak Afrika 
megkerülésével tudják biztosítani.25

A német tervekben a közel-keleti térség stabilitása szempontjából Kréta 
elfoglalása mellett szólt az is, hogy Irakban javában zajlott Rashid Ali fegyveres 
felkelése a britek ellen, amelynek támogatása és egy esetleges katonai misszióval 
való megerősítése szintén felértékelte a sziget stratégiai jelentőségét.26

Málta esetében Keegannak abban valóban igaza van, hogy a sziget elfoglalása 
nagyban megkönnyítette volna Rommel afrikai erőinek utánpótlását, ugyanakkor 
helyzetéből adódóan még inkább megnehezítette volna a szövetségesek hajófor-
galmát a Földközi-tengeren. Mindazonáltal nem szabad elfelejtenünk, hogy ek-
kor Máltán még nem létezett az az ütőképes légi támaszpont, amely 1942 második 
felétől szinte teljesen megbénítja a Deutsches Afrika-Korps (DAF − Német Afrika 
Hadtest) ellátását. Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy senki sem tudhat-
ta előre a német vezérkarban, hogy Hitler soha többé nem fog engedélyezni egy 
nagyszabású légideszant-hadműveletet. 1941 tavaszán a Wehrmachtnak arról kel-
lett döntenie, hogy befejez-e egy már elkezdett és csak félig megnyert hadjáratot, 
vagy megkockáztatja, hogy újabb tűzfészket hagyva a háta mögött belevág egy má-
sik mellékhadszíntér újabb, nagy áldozatokat ígérő csatájába – és mindezt a törté-
nelem addigi legnagyobb hadjáratának, a Barbarossának az előestéjén. Mindezek 
és Student Máltával kapcsolatos aggályai27 tükrében az a véleményem, hogy Hitler 
– a háborúban nem utolsó alkalommal – helyes döntést hozott saját vezérkarával 
szemben. Sosem fogjuk megtudni, másképpen alakult volna-e a második világ-
háború története, ha a németek Máltát támadják meg,28 és esetleg sikerrel járnak. 
Ugyanakkor azt sem tudjuk meg, hogy Kréta hátrahagyott helyőrsége vajon nem 
borította volna-e lángba a Balkánt sokkal hamarabb, mint ahogy az megtörtént.

25  Gion, 2000. 1.
26  Spencer, 1962. 89.
27  Student szerint Málta túl erős helyőrség ahhoz, hogy az ejtőernyősök sikeresen megbir-

kózhassanak a feladattal, mivel kis mérete és zárt jellege lehetővé teszi a védők gyors erőkon-
centrációját és ellencsapását. Ezzel szemben Kréta ,,a virsli formájával és az egyetlen főútjával” 
(Keegan, 2003. 271) ideális célpontnak ígérkezett. Keegan, 2003. 271; Keegan, 2005. 330.

28  Málta kapcsán véleményem szerint sokkal érdekesebbek a ’42-es német és olasz tervek, 
amelyek valóban közel jutottak a megvalósításhoz, és amelyek szintén egy ejtőernyős támadást 
terveztek a sziget ellen. Rommel akkori sikerein felbuzdulva és elsősorban Hitler további aggá-
lyai miatt azonban a támadásra szánt erőket (Ramcke ejtőernyős dandárját) Málta lerohanása 
helyett Afrikába vezényelték. Ez a döntés bizonyult igazán végzetesnek a német hadseregre néz-
ve a földközi-tengeri hadszíntér szempontjából, nem az 1941-es. Vö. Macdonald, 1998. 56–63; 
Lucas, 1996. 50; Turcsányi–Hegedűs, s. a. 31; Macksey, 2001. 116–121, 125–128.
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Mindezeket figyelembe véve Kréta német elfoglalása mindenképpen 
a kisebbik rossz volt, amely közül a német hadvezetés választhatott. A balkáni 
hadjáratot le kellett zárniuk, és biztosítaniuk kellett Dél-Európa stabilitását 
a  Szovjetunió elleni hadjárathoz. A Barbarossa nem szenvedett késedelmet, 
mivel a krétai hadműveletért felelős Studentnek olyan csapatokat bocsátottak 
a rendelkezésére, amelyek nem kaptak szerepet a Szovjetunió elleni invázióban.29 
Ahhoz pedig, hogy a szigetet a Wehrmacht légideszant-alakulatainak kellett 
megszerezniük, nem fért kétség, hiszen a britekéhez képest gyenge olasz 
flotta (mint ahogy az a későbbiekben be is bizonyosodott)30 nem volt képes 
biztosítani egy partraszálló hadműveletet a brit tengeri fölény miatt.

A szembenálló erők

A csata elemzésének másik sarkalatos pontja a szembenálló erők összevetése 
– egyelőre csak kvantitatív szempontok alapján.

A német parancsnokság a hadművelet lebonyolításával Alexander Löhr tá-
bornok IV. légiflottáját bízta meg. Ezen egységet egyrészt a báró Wolfram 
von Richtofen repülőtábornok parancsnoksága alatt lévő VIII. légihadtest, 
másrészt a Student parancsnoksága alatti XI. légihadtest alkották.

A XI. légihadtest foglalta magában a Kréta lerohanására szánt légideszant-
alakulatokat, W. Süssmann altábornagy 7. ejtőernyős-hadosztályát31 és Julius 
Ringel vezérőrnagy 5. hegyi hadosztályát,32 összesen 25  ezer főt, akik közül 

29  A 7. ejtőernyős-hadosztály egyenesen a brunswicki kiképzőközpontból érkezett, az 5. he-
gyi hadosztály eredetileg megszálló feladatokat látott volna el Görögországban, a páncélosok 
támogatását biztosító harckocsik pedig az 5. páncéloshadosztály azon járművei voltak, amelyek 
a Barbarossa-hadműveletben nem kaptak szerepet. Keegan, 2003. 272.

30  Május 21-én a brit hadihajók visszaverik az 5. hegyi hadosztály vitorlásokon történő, olasz 
hadihajók által támogatott partraszállási kísérletét. Ezt követően Student dönt arról, hogy ezt 
a hadosztályt is teljes mértékben légi úton kell a szigetre szállítani. Gion, 2000. 82–83, 86.

31  A német hadvezetés gondolkozott a 7. ejtőernyős-hadosztály testvéralakulatának, a 22. 
légiszállítású hadosztálynak a bevetésén is, ám ez az egység épp a romániai olajmezőket biztosí-
totta, és kivonása a területről túl körülményes lett volna, ezért Ringel hadosztályára esett a vá-
lasztás. A 22. légiszállítású hadosztály kihagyása a hadműveletből súlyos problémákat okozott, 
lásd később. Forty, 2002. 50; Turcsányi–Hegedűs, s. a. 24, 28.

32  Az 5. hegyivadász-hadosztályt 1940 őszén hozták létre az 1. hegyivadász-hadosztály 100. és a 10. 
gyalogoshadosztály 85. ezredéből. A hadosztály a balkáni hadjáratban részt vett az észak-görögorszá-
gi Metaxasz-vonal áttörésében, és mivel ezután mélyen benyomult Görögországba, ideális pozícióban 
volt a krétai hadművelethez. Az alakulatot, mivel csak két ezreddel rendelkezett (85. és 100. hegyiva-
dász ezred), és ezek is súlyos veszteségeket szenvedtek a görögországi hadjáratban, kiegészítették a 6. 
hegyivadász-hadosztály egyik ezredével (141.). Forty, 2002. 50–51; Beevor, 2007. 85, 328.
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a hadművelet során ténylegesen 22 040-en jutottak el a szigetre ejtőernyővel, 
vitorlázó- vagy szállítógéppel33.

 A VIII. légihadtest kapta feladatul, hogy puhító bombázással gyöngítse 
a helyőrség védelmét, a hadművelet során nyújtson légi támogatást a harco-
ló csapatoknak, valamint tegye lehetetlenné a brit haditengerészet működé-
sét a sziget körül, beleértve a Freyberg csapatainak szánt esetleges utánpótlási 
kísérletek megakadályozását is. Von Richtofennek erre a feladatra összesen 
570  db bombázó- és vadászrepülőgép állt a rendelkezésére. A XI. hadtest 
Student-alakulatainak célba juttatásához 650 db Ju−52 típusú szállítógépet és 
70 db DFS−230 típusú vitorlázógépet használhatott.34

A szigetet védő brit, nemzetközösségi és görög alakulatok állománya a kö-
vetkezőképpen nézett ki: a haditengerészet és az MNBDO35-kötelék: 2400 fő; 
a brit hadsereg: 15 ezer fő; RAF-személyzet: 600 fő; 2. új-zélandi hadosztály: 
7700 fő; ausztrál egységek: 6500 fő; görög katonák és csendőrök: 10 300 fő.36 
George Forty szerint, ettől némileg eltérően, a következő erők álltak szemben 
egymással a csata során:

Spencer − Forty adatai alapján − némileg kevesebbre becsüli a védők 
élőerejét, összesen kb. 41  640 főre.37 A bizonytalanság fő forrása abban 

33  A szerencsétlen sorsú tengerészeti deszantból egyetlen csónak érte el a szigetet, fedélzetén 113 fő-
vel, illetve egy mentőcsónak, amelynek utasai azonban brit fogságba estek. Beevor, 2007. 160–161.

34  Forty, 2002. 165–166.
35  Marine Naval Base Defence Organisation (Haditengerészeti Támaszpontok Védelméért Fe-

lelős Egység). 1935-ben hozták létre Alexandria védelmére, egyes alakulatai május folyamán ér-
keztek Krétára E. Weston vezérőrnagy parancsnoksága alatt. Spencer, 1962. 80.

36  Spencer, 1962. 100.
37  Forty, 2002. 163–165. Május 24. és 27. között további 800 brit katona érkezett a szigetre. 

Forty, 2002. 165.

 Szövetségesek Németek
 42 640 fő 22 040 fő
 
 Május 20-án:
 41 840 fő <8060 fő
 23 (25?) harckocsi 390 bombázó
  (csak 150 db Ju–87)
  180 vadászgép
  650 szállítógép 

Fo
rr

ás
:  h

tt
p:

//w
w

w
.sp

ar
ta

cu
s.s

ch
oo

ln
et

.c
o.

uk
/2

W
W

sh
er

m
an

2.
jp

g 
ht

tp
://

w
w

w
.g

al
aw

al
lp

ap
er

s.n
et

/w
al

lp
ap

er
s/

36
/3

62
0/

th
um

b/
60

0_
Ju

nk
er

s_
ju

_8
7_

st
uk

a_
02

.jp
g



230 Marsai Viktor

keresendő, hogy a sziget védelmére sebtében szervezett görög ezredek és 
szabadcsapatok létszámát gyakran csak megbecsülni lehet.

Mi olvasható le a fentebbi táblázatból? Az, hogy a szövetséges alakulatok élőerő 
tekintetében közel kétszeres túlerőben voltak a támadó csapatokkal szemben. Még 
nyomasztóbb ez a fölény, ha csak május 20−21-re koncentrálunk, amikor ezzel 
a közel 42 ezer fős helyőrséggel mindössze a 7. ejtőernyős-hadosztály ejtőernyővel 
és vitorlázógépekkel célba juttatott 8000 katonája vette fel a küzdelmet. Ezek 
a katonák két napon keresztül egy ötszörös38 túlerőben levő ellenséggel harcoltak, 
és nemcsak túlélték ezt a csatát, de képesek voltak elfoglalni a sziget kulcsát jelentő 
egyik repteret, és ez végül a németek oldalára billentette a küzdelem mérlegét.

Fel lehetne hozni ellenvetésképpen, hogy a németek választották ki, hol, mi-
kor és milyen erőkkel támadjanak, így lehetőségük nyílt helyi fölény kiala-
kítására. A valóságban azonban erre nem kerülhetett sor, mivel a védekező 
szövetséges alakulatok 100%-a a német ledobási zónákban vagy közvetlenül 
azok mentén helyezkedett el, így elég közel voltak ahhoz, hogy már az első nap 
felvegyék a harcot a támadókkal. Ráadásul – mint azt a későbbiekben látni fog-
juk – a britek hírszerzésüknek köszönhetően pontosan tudták, mikor, hol és 
milyen erőkkel fognak támadni a németek.

Ami a légi fölényt illeti, nehéz lenne ezzel a ténnyel vitatkozni, hiszen a RAF 
utolsó repülőgépei május 19-én elhagyták a szigetet.39 Mindazonáltal nem szabad 
túlértékelnünk a Luftwaffe fölényének mértékét és jelentőségét. Ezt a német légi 
fölényt össze sem lehet hasonlítani azzal a légi uralommal, amelyet majd az 
angolszász erők valósítanak meg a nyugati fronton, 1944 folyamán. A németek 
570 db harci repülőgéppel rendelkeztek Kréta felett, Normandiában a hasonló 
nagyságú területen operáló szövetségesek 10 521-gyel.40 A németek azért voltak 
kénytelenek két hullámban ledobni ejtőernyőseiket, mert a támadást megelőző 
bombázáshoz nem rendelkeztek elegendő számú repülőgéppel mind a négy 
szektor számára.41 

38  A németek szempontjából a helyzetet tovább súlyosbította, hogy a támadás első két órájában 
az ejtőernyősök borzalmas veszteségeket szenvedtek. Gion szerint az irákliói szektorban ez a szám 
nagyjából 1000 fő lehetett. A máleme-i szektorban Keegan adatait összegezve a német veszteség 
szintén meghaladta az ezer főt, csakúgy, mint a Hania és Rethímno körül bevetett ejtőernyős csa-
pattestek esetében. Beevor azt írja, hogy a május 20-án bevetett 8000 ejtőernyősből 1856-an estek 
el az első napon, de nem jelzi, honnan származik ez az adat. Ezek alapján Student ejtőernyősei 
21-én (kb. 5000 fő) nyolcszoros (!) túlerővel szemben tudták tartani pozíciójukat. Adatok: Gion, 
2000. 171; Keegan, 2003. 281–283; Beevor, 2007, 122.

39  Spencer, 1962. 108.
40  3467 nehézbombázó, 1645 közepes bombázó, 5409 vadász. Ambrose, 1997. 269.
41  Gion, 2000. 40.
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A támadások által okozott károk sem voltak jelentősek.42 Bár a flotta 
és a szállítóhajók komoly veszteségeket szenvedtek,43 magukban a brit 
állásokban kevés kár esett, és az élőerő veszteségei is minimálisak voltak.44 
Bár a Luftwaffe kétségkívül okozott súlyos veszteségeket a szövetségeseknek, 
a  német légi fölény pszichológiai jelentősége valószínűleg sokkal nagyobb 
volt, mint gyakorlati pusztítása. Már Weston vezérőrnagy is rámutatott arra 
a  görögországi harcok során, hogy az ellenséges légierő lélektani hatása 
sokkal jelentősebb, mint a valós anyagi veszteség.45 Ugyanezt jegyezte 
fel Wilson tábornok is. A  menetoszlopokat viszonylag kevés és csekély 
erejű támadás érte ahhoz képest, hogy milyen kiváló célpontot nyújtottak 
a hosszan elnyúló, lassú konvojok az ellenségnek. Az 1. páncélosdandár 
harckocsijainak a  többségével mégsem a repülőgépek, hanem a rossz utak 
végeztek Hellász hegyei közt. Mindazonáltal a katonákat egyre inkább elkapta 
a ,,bombafrász”.46 A  szövetséges harcosokat az a tény is frusztrálta, hogy 
a RAF minden erőfeszítése ellenére gyakran úgy tűnt, a Luftwaffe szabadon 
garázdálkodhat felettük az égbolton. Emiatt a RAF-ot el is nevezték ,,Ruddy 
Absent Friends”-nek (Hiányzó Nyamvadt Barátainknak).47

Ugyanakkor nehézfegyverzet tekintetében a briteknek óriási segítséget 
jelentett, hogy 23, más forrás szerint 25 harckocsijuk állomásozott a szi-
geten,48 amelyek ütőképes ékként szolgálhattak a deszantalakulatok fel-
számolását célzó ellentámadáshoz. A brit és nemzetközösségi csapatok 
tüzérségüket az evakuáció során a kontinensen hagyták, de ennek pótlására 

42  Később, a Németország elleni bombázóhadjáratok során egyértelművé vált, hogy a straté-
giai bombázás nem hozza meg a várt eredményt. Lásd: Hastings, 1999. 551–560.

43  Május 14. és 18. között 36 152 tonnányi kereskedelmi hajót süllyesztett el a Luftwaffe Kréta 
körül, köztük a görög Leon rombolót és a brit H. M. S. Salvia korvettet. A Szúda-öböl elleni sú-
lyos támadások miatt a szövetségesek a szükséges napi 600 tonna helyett csak 100 tonna ellát-
mányt tudtak kirakodni. Gion, 2000. 42.

44  Lásd például: Gion, 2000. 43.
45  Spencer, 1962. 61. Ehhez lásd még: Beevor, 2007. 111–112.
46  Beevor, 2007. 51.
47  Spencer, 1962. 75.
48  Forty, 2002. 163; Gion, 2000. 36; Spencer, 1962. 100. 7 (9?) db Matilda II-es és 16 db Mk 

VI-os harckocsi állomásozott a szigeten. A Matilda II-es (a szovjet T−34-eseket nem számítva) 
kora legjobb harckocsijai közé tartozott, erős páncélzattal és egy 40 mm-es löveggel rendelke-
zett. A Mk VI-os könnyűharckocsik csak két géppuskával voltak fölszerelve, de a nehézfegyver-
zettel alig, páncéltörő fegyverekkel pedig szinte egyáltalán nem rendelkező, ,,puha” célpontnak 
számító ejtőernyősökkel szemben ez is óriási fölényt jelentett.
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jelentős erősítések érkeztek a szigetre,49 igaz, ezek között kevés volt 
a nehézlöveg.50

A szigeten lévő nehézfegyverzet mennyiségének és minőségének vizsgálata 
szempontjából elengedhetetlen, hogy röviden azzal is foglalkozzunk, miért nem 
jutott több felszerelés Kréta védőinek. A brit expedíciós hadsereg szárazföldi 
kalandja – főleg hadianyag terén51 – súlyos veszteségekkel járt a szövetségesek 
közel-keleti erőinek szempontjából. Az itt megsemmisült fegyverzet töredéke 
is elegendő lett volna ahhoz, hogy a krétai csata másképp alakuljon. Különösen 
elgondolkodtató ez annak tükrében, hogy a brit vezetés a kezdetektől tudta, 
képtelen lesz feltartóztatni a német előrenyomulást a kontinensen, és 
az  expedíció sokkal inkább volt politikai, mint katonai indíttatású: mielőtt 
az első ausztrál és új-zélandi katonákat behajózták volna Alexandriában, a brit 
főparancsnokság már hozzálátott az evakuáció részleteinek kidolgozásához.52 
Nagy-Britannia ki akart állni szövetségese mellett és megmutatni, hajlandó ezért 
áldozatokat is hozni. Ahogy Wavell jelentette a hadjárat végén: ,,megfizettük 
becsületbeli tarozásunkat, a féltnél sokkal csekélyebb veszteséggel.”53 

Antony Beevor hosszasan elemzi a brit vezetés dilemmáját, egy nyilvánvaló 
kérdést azonban nem tesz fel: minek kellett ekkora erőt feláldozni egy gesztus 
kedvéért? A szövetségesek tudták, hogy a szárazföldön vereséget fognak szen-
vedni, ezután pedig a németek következő célpontja Kréta lesz. Azzal is tisztában 
voltak, hogy a sziget védelme rendkívül gyenge. Végül – mint láttuk – az is nyil-
vánvaló volt számukra, hogy a sziget megtartása stratégiai szempontból döntő 
fontosságú, és Churchill már 1940 novemberében bejelentette, hogy Kréta fő 

49  Forty, 2002. 163–164. A védők 87 db különféle löveggel rendelkeztek (75–152 mm), ezt 
egészítette ki 38 db 40 mm-es Bofors légvédelmi gépágyú, amelyet földi célpontok ellen is be 
lehetett vetni. Bár más körülmények között ez kétségkívül meglehetősen gyenge tüzérerőnek 
bizonyult volna egy ekkora helyőrség számára, tekintettel a kis területre, amelyen a csata folyt, 
valamint még inkább a támadók rendelkezésére álló minimális mennyiségű nehézfegyverzetre 
és az ütközet első óráiban való kiszolgáltatottságukra, ez a szám jelentősnek mondható.

50  Május 20-án öt Egyiptomban állomásozó ausztrál ezredet szereltek fel 25 fontos lövegek-
kel, a hónap végéig pedig összesen 60 db löveg érkezett. Spencer szerint, ha ezek egy részét in-
kább Krétára irányítják, az megváltoztathatta volna a csata menetét. Spencer, 1962. 101.

51  2000 halott és sebesült, 14 ezer hadifogoly, 104 harckocsi, 40 légvédelmi és 192 tábori löveg, 
1821 géppuska, 8000 gépjármű és 209 repülőgép. Beevor, 2007. 65. Érthetetlen számomra, hogy 
ez utóbbiból 82-t maguk a britek pusztítottak el a kiürítéskor. Elképzelhetetlennek tartom, hogy 
ezek mindegyike működésképtelen lett volna, vagy rövid javítás után ne lehetett volna átrepíteni 
Krétára vagy Afrikába. Ez valószínűleg újabb példája néhány brit vezető ,,nagyvonalúságának”.

52  Beevor, 2007. 35.
53  Beevor, 2007. 65.
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kikötőjét, a Szúda-öblöt a ,,második Scapává” kell átalakítani.54 Mindezek elle-
nére jelentős nehézfegyverzetet küldtek át Görögországba a biztos pusztulásba, 
miközben Kréta megerősítését tovább halogatták. A kontinensen 209 brit re-
pülőgép semmisült meg, miközben a ,,második Scapát” egy sem védte a német 
támadáskor. Ugyanez a helyzet a páncélosokkal is, amelyek az ütközet alatt sú-
lyos problémákat okoztak az ejtőernyősök számára, és még nagyobb fenyege-
tést jelentettek volna, ha nagyobb számban állnak rendelkezésre.

Égető szükség lett volna az elpusztult 8000 gépjárműre, amely nagyban 
korlátozta a szövetséges alakulatok mozgékonyságát. Weston tábornok leírja, 
hogy az a zászlóalj, amely rendelkezett egy teherautóval, már szerencsésnek 
számított.55 Így a sziget parancsnoksága csak korlátozott mértékben és sebességgel 
csoportosíthatta át erőit – bár mint majd látni fogjuk, a vezetés hozzáállása miatt 
ezen a gépjárművek megléte sem sokat változtatott volna. Hasonlóan súlyos 
problémát jelentett a kommunikációs eszközök hiánya. A rádiókészülékek nagy 
részét szintén hátra kellett hagyni Görögországban, és ezek pótlását nem sikerült 
megoldani. Freyberg, hogy ezeket a nehézségeket kiküszöbölje, úgy szervezte és 
erősítette meg a sziget négy védelmi körzetét,56 hogy azok önállóan is képesek 
legyen operálni, és ezt részben el is érte 20-ra.57 Ám a központi irányítás ilyetén 
való gyengítése és a fennmaradó kommunikációs nehézségek a csata alatt 
nagyban hátráltatták a sziget sikeres védelmét.58

Ha tehát Freyberg rendelkezik a kontinensen elvesztegetett erőknek akár 
a  töredékével, az így is keservesen kiharcolt német győzelem biztosan nem 
születik meg. Mindazonáltal hangsúlyoznunk kell, a britek még ezek hiányában 
is óriási számbeli fölényben voltak a légideszant-csapatokkal szemben, amelynek 
elegendőnek kellett volna lennie a támadás visszaveréséhez. Élőerejük még 
a csata legvégén is kétszerese volt a támadókénak. Komoly páncéloserők álltak 
a rendelkezésükre, és a körülményekhez képest elegendő tüzérség. Más lett 
volna a helyzet, ha a német vezetés engedélyezi a 22. légiszállítású hadosztály 
bevonását a hadműveletbe, mivel annak közepes és nehéz vitorlázógépeivel 
komoly nehézfegyverzetet lehetett volna a szigetre juttatni.59 Erre azonban 

54  Beevor, 2007. 75.
55  Spencer, 1962. 111.
56  Iráklio, Szúda−Hania, Máleme, Rethímno.
57  Gion, 2000. 26.
58  Spencer, 1962. 71. Spencer itt ismét azt állítja, hogy amennyiben a britek rendelkeztek vol-

na elegendő rádióval, képesek lettek volna megnyerni az ütközetet.
59  Az ekkor már hadrendbe állított Messerschmitt Me−321-es tehervitorlázó repülőgép 
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nem került sor, így a Fallschirmjägerek csak aknavetőkkel és a korlátozott 
teljesítményű és számú 7,5 cm-es LG 40-es hátrasiklás nélküli löveggel vehették 
fel a  harcot az ellenség jóval nagyobb teljesítményű tüzérségével szemben.60 
A számokat vizsgálva tehát láthatjuk, e téren egyértelműen a védők rendelkeztek 
jelentős fölénnyel. A következő fejezetben azt fogjuk megvizsgálni, mennyire 
tűnik indokoltnak a britek azon védekezése, amely szerint ezt a fölényt részben 
azért nem tudták kihasználni, mert emberanyaguk minőségi szempontból 
messze elmaradt a németeké mögött.

A minőség kérdése

E kérdés kapcsán három dolgot kell megvizsgálnunk: először megcáfoljuk 
azt az állítást, miszerint a védősereg tapasztalat és felkészültség szempontjá-
ból messze elmaradt volna a németek mögött, és bemutatjuk, hogy Freyberg 
számos első osztályú katonával rendelkezett a támadás kivédéséhez. Ezután 
rátérünk arra, hogy az ejtőernyősök feltételezett ,,elit” státusza a földet érés 
kiszolgáltatott pillanataiban semmiféle előnyt sem biztosított a számukra, 
mint ahogy a védők szempontjából is mellékes volt, hogy egy harcedzett új-
zélandi lövész vagy egy csapat ásókkal és baltákkal felszerelt dühödt asszony 
és férfi végzett-e az ejtőernyője zsinórjaiból szabadulni igyekvő támadóval. 
Végül magának a 7. ejtőernyős-hadosztálynak a személyi állományát fogjuk 
megvizsgálni, és azt fogjuk tapasztalni, hogy az alakulat korántsem állt any-
nyira készen erre a feladatra, amint ezt az angolszász hadtörténetírás állítja.

Kréta helyőrségének döntő része a balkáni hadjáratból kimenekített egységből 
állt. Bár ezen alakulatok nehézfegyverzetük nagy részét elvesztették az evakuáció 
során, mint láttuk, ezt egyrészt többé-kevésbé pótolták, másrészt pedig nem 
csökkentette harci moráljukat, amely Freyberg május 16-i jelentése szerint 
nagyon magas volt. A tábornok maga is elégedetten nyilatkozott a helyzetről, 
és bizakodóan várta az ütközet kezdetét. Úgy érezte, a védelem felkészült 
a németek fogadására, és a flottával együttműködve tartani tudják a szigetet.61 

22 tonna hasznos terhet szállíthatott. Ez azt jelentette, hogy képes volt a nehéztüzérséget – 15 cm-
es űrméretű tarackokat és lövegeket – vontatóikkal együtt szállítani, sőt a német páncéloserők 
ekkori alaptípusát, az 5 cm-es löveggel felszerelt Pz III-as harckocsit is deszantolni. Néhány ezek 
közül bevetett példány nagymértékben csökkenthette volna a német veszteségeket. Turcsá-
nyi–Hegedűs, s. a. 42.

60  Turcsányi–Hegedűs, s. a. 30.
61  Gion, 2000. 28.
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Noha a  szakirodalom meglehetősen negatívan jellemzi a védők katonai 
felkészültségét,62 ez a vélemény több ponton sem állja meg a helyét.

A védősereg tagadhatatlanul vegyes képet mutatott: szedett-vedett műszaki 
alakulatok és kisegítő egységek, karbantartó részlegek, légi és tengerészeti 
személyzet, kiképzetlen, sebtében felállított és gyakran még lőfegyverekkel sem 
rendelkező görög ezredek. Ugyanakkor olyan intakt és harcedzett egységek is 
a helyőrséghez tartoztak, mint a 4. és 5. új-zélandi, a 19. ausztrál és a 14. brit 
dandár vagy az MNBDO katonái. Rommel, aki a sivatagi harcokban találkozott 
az új-zélandiakkal, a háború legjobb katonáinak tartotta őket, és amint Keegan 
leírja: ,,a szívós, rugalmas, magabiztos új-zélandiak ezt maguk is így gondolták, 
önmagukon kívül mást nemigen tartottak igazi katonáknak.”63 Hasonlóan nem 
lehetett panasz – legalábbis katonai profizmus tekintetében – az ausztrál és brit 
egységekre. Ezen kiváló csapatok ütközetlétszáma csak a zászlóaljak közvetlen 
állományát tekintve meghaladta a 13 ezer főt.64

Nem szabad lebecsülnünk a másodvonalbeli alakulatok és a görög katonák 
teljesítményét sem. Beevor szerint a Creforce egyenesen a még puskákkal is alig 
felszerelt 8. görög ezrednek köszönhette, hogy elkerülte a bekerítést és a megalá-
zó fegyverletételt,65 mert az egység Alikiánú körüli helytállása nagyban lassítot-
ta a Creforce átkarolására küldött német motorizált egységek előrenyomulását. 
Pedig a csata előtt az egyik új-zélandi tiszt azt mondta, ,,a 8. görög ezred csak egy 
kör a térképen, és gyilkosság ilyen katonákat efféle állásban hagyni.”66

Fel kell tennünk azt a kérdést is, mennyire volt szükség ,,elit” katonákra 
ahhoz, hogy felvegyék a harcot az ejtőernyősökkel. Nem szeretném 
lebecsülni a támadóknak a 7. ejtőernyős-hadosztály rátermettségéből és 
profizmusából adódó előnyének jelentőségét,67 hiszen ennek nagy szerepe 

62  Keegan, 2003. 274–275; Gion, 2000. IX.
63  Keegan, 2003. 278–279.
64  Forty adatai alapján. Forty, 2002. 163–165. Ebben nincsenek benne ezen dandárok törzsei, 

műszaki egységei, tüzérsége, kisegítő alakulatai, hadtápja, valamint az MNBDO 2000 embere, 
plusz a többi csapattest személyi állománya, akik szintén legtöbbször gyalogságként bevetve 
harcoltak. Mindezt összevetve megállapíthatjuk, hogy a 32 ezer brit és nemzetközösségi katona 
közül legalább 15–20 ezren küzdöttek puskával a kézben a támadókkal szemben, és – a népfel-
kelőkkel és a csendőrökkel együtt – legalább 10 ezer görög harcos, vagyis a 13 ezer ,,első osztá-
lyú” katonát még legalább 20 ezer, gyalogsági harcban bevethető, sok esetben harci tapasztalat-
tal rendelkező lövész egészítette ki.

65  Beevor, 2007. 181, 195.
66  Beevor, 2007. 117.
67  Bár látni fogjuk, hogy ez nem jellemezte teljes mértékben az alakulatot, és rátermettségen 
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volt a  német győzelemben, és kétségtelen, hogy nagyon kevés alakulat 
lett volna képes olyan helytállásra, amelyről a német Fallschirmjägerek 
tettek tanúbizonyságot Kréta szigetén. A német hadsereg ,,elit”-jének 
fölénye kétségkívül végigkísérte az ütközet olyan sarkalatos pontjait, mint 
a Rethímno68 vagy az Iráklio69 körüli harcok, voltak azonban olyan pillanatok, 
amikor ez a képzettség és elszántság fabatkát sem ért. Ez pedig a földet érés és 
az alakulatok gyülekezésének időszaka volt.

Mint előbb már utaltunk rá, a támadók borzalmas veszteségeket szenvedtek 
az első órákban. Az ejtőernyőn himbálódzó deszantosok kiváló célpontot 
nyújtottak a rájuk vadászó lövészeknek, és ettől semmiféle ,,elit” státusz nem 
védte meg őket. ,,Tudom, nem sportszerű, de mit csináljunk?” – írta az egyik 
új-zélandi tiszt.70 Egy másik társa így látta az eseményeket: ,,Láttad, hogy 
valamelyik ellazul, egy rándulással megfeszül, azután megint csak lóg, és tudtad, 
››ezt elintéztük‹‹.”71 Ebből a mészárlásból a Keegan által erősen lebecsült, aztán 
önmagának ellentmondó módon mégis példaként hozott hadtápalakulatok 
is kivették a részüket. Az egyik német század törzsőrmestere így emlékezett 
vissza az egyik új-zélandi üzemanyag-ellátó századdal való összecsapásukról: 
,,Előrenyomultunk, hogy megrohamozzuk a dombot… nagyjából félútig 
minden ellenállás nélkül eljutottunk… ahol hirtelen sűrű és nagyon pontos 
puska- és géppuskatűzbe kerültünk. Az ellenség példás fegyelemmel hagyta, 
hogy jócskán besétáljunk a hatásos lőtávolságba, mielőtt ránk lőtt. Igen 
súlyos veszteséget szenvedtünk, és arra kényszerültünk, hogy sok halottunkat 
hátrahagyva húzódjunk vissza.” 72 Pedig ezek a katonák sofőrök voltak, tehát 
a gyalogsági harcban elvileg képzetlen katonák, mégis ,,nagyon pontos puska- és 
géppuskatűzzel” és ,,példás fegyelemmel” állították meg a német ,,elit” rohamát.

A földet érő német ejtőernyősök kiszolgáltatottságát növelte, hogy míg brit 
ellenfeleik és a Luftwaffe pilótáinak ejtőernyőjét egyetlen gyorskioldóval el lehe-

és profizmuson itt nem a valós harctéri tapasztalatokat és hozzáértést, hanem a Forty által ,,di-
adaléhségként” meghatározott tényezőt értem, mely abban nyilvánult meg, hogy az ejtőernyő-
sök a legnehezebb körülmények között is fanatikusan harcoltak a győzelemért, tapasztalat- és 
létszámbeli hiányosságaikat pedig pótolta az elszántság és a győzelembe vetett hit. Lásd Forty, 
2002. 156 és Heydte, 1958. 180–181.

68  Itt a 2. ejtőernyős ezred 2. zászlóaljának maradványai (kb. 400 fő) 4 napig tartották magu-
kat 7000 ausztrál katonával szemben. McNab, 2000. 70.

69  Itt kb. 500 Fallschirmjäger kötött le egy 8000 fős helyőrséget. McNab, 2000. 71.
70  Keegan, 2003. 286.
71  Keegan, 2003. 280.
72  Keegan, 2003. 283.
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tett távolítani, a Fallschirmjägereknek ehhez négy csatot kellett kikapcsolniuk. 
Gyakran megtörtént, hogy a katonákat, mivel nem tudták kellő gyorsasággal 
lecsatolni, az ejtőernyő továbbvonszolta a földön, vagy belegabalyodtak a be-
kötőzsinórokba, és nem ,,elit” státuszú katonák, hanem kövekkel és ásókkal fel-
fegyverkezett parasztok – gyakran nők, öregek és gyerekek – verték agyon őket. 
A Máleme melletti Modhion falujánál leereszkedő ejtőernyősökre is ez a sors 
várt. ,,A járás teljes lakossága, köztük nők és gyerekek is, rájuk vetette magát, bár-
milyen, a keze ügyébe kerülő fegyverrel. Használtak a törököktől száz évvel ko-
rábban zsákmányolt kovás muskétát éppen úgy, mint baltát, sőt ásót is.”73 

Ha sikerült megszabadulniuk az ejtőernyőtől, a Fallschirmjägerek még ko-
rántsem lélegezhettek fel, mert egy fontos feladat állt még előttük: fegyvereik 
megszerzése. Ezeket ugyanis külön konténerekben dobták le, így megtalá-
lásukig egy pisztoly és egy rohamkés alkotta fegyverzetüket a puskákkal és 
géppuskákkal felszerelt szövetséges lövészek ellen.74 A George Forty által ösz-
szegyűjtött német visszaemlékezések között számos példát találhatunk erre 
az egyenlőtlen küzdelemre.75

Mindezek tükrében nem csodálkozhatunk azon, hogy Walther Gericke 
százados, az Ejtőernyős Rohamezred IV. zászlóaljának parancsnoka a következő 
látványba ütközött három nappal később a lemészárolt III. zászlóalj földetérési 
zónájában: ,,Rémületes látvány tárult a szemünk elé. […] Az [olajfák] ágairól 
halott ejtőernyősök lógtak, még mindig teljes felszerelésben, lassan himbálta őket 
az enyhe szellő – halottak mindenütt. Akinek sikerült kivergődnie ejtőernyője 
hevedereiből, azt pár lépéssel arrébb lőtték le, majd életét a krétai önkéntesek 
vágószerszámai oltották ki. Ezekből a hullákból tisztán kiolvasható volt, mi is 
történt a krétai csata első néhány percében.”76

A csata első perceiben tehát képzettségük semmiféle védelmet vagy előnyt 
nem jelentett az ejtőernyősök számára, és borzalmas veszteségeket szenvedtek. 
Ráadásul a német forrásokat elolvasva ezzel a képzettséggel kapcsolatban 
is számos kérdés vetődik fel. A 7. ejtőernyős-hadosztály négy ezredből álló 
hadrendje ugyanis csak a nyugat-európai német hadműveletek lezárulása után 
alakult ki. Ekkor hozták létre a már meglévő 1. és 2. ejtőernyős ezred mellé 

73  Keegan, 2003. 281.
74  Az ejtőernyősök megbízható Luger P 08 vagy Sauer 38 (H) típusú pisztolyokkal voltak föl-

szerelve, amelyek hatásos lőtávolsága – mint a pisztolyoké általában – maximum 50 m körül 
mozgott, míg ellenfeleik több száz méter távolságból végezhettek velük puskáikkal.

75  Forty, 2002. 69–71, 76., 82–85.
76  Keegan, 2003. 290–291.
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a  3.-  at, valamint Koch százados egységét, amely a belga Eben Email erődje 
elleni híres támadást77 végrehajtotta, továbbá ekkor fejlesztették fel az ejtőernyős-
hadosztály élcsapatát alkotó Ejtőernyős Rohamezreddé.78 A négy ezred Kréta előtt 
nem vett részt közös hadműveletben, így éles helyzetben kellett bizonyítaniuk, 
mennyire képesek együttműködni. Az ezredek összeszokottságán túl azonban 
sokkal nagyobb gondot jelentett a személyi állomány tapasztalatlansága. Bár 
az  angolszász szakirodalom szerint ők voltak a  német hadsereg legprofibb 
katonái, akiket valódi ,,gyilkológépekké” formáltak a kiképzés során,79 sokan 
közülük még sosem láttak ellenséges katonát, nem volt harci tapasztalatuk, és 
ez volt az első, ellenséges terület fölött végrehajtott ugrásuk. Von Heydte így ír 
erről: ,,Csapataink közül soknak Kréta volt az első bevetése, és ez volt legtöbbjüknek 
az első ugrás ellenséges terület fölött. A tisztjeink kiképzése még nem fejeződött be, 
és személyes bátorságuk nem bizonyult elégségesnek ahhoz, hogy pótolja ismeretbeli 
hiányosságaikat.”80 Skorzeny hasonlóan vélekedik: ,,Az 1942-es és 1943-as években 
szükségét éreztem annak, hogy megtaláljam azokat az eszközöket, amelyek 
segítségével a lehető legkisebbre csökkenthetőek a jövőbeni légi hadműveletek során 
szükségszerűen jelentkező kockázatok. Világossá vált előttem, hogy ilyen akciókat 
nem szabad hiányosan kiképzett csapatokkal végrehajtani.”81 Heydte leírja, hogy 
az  önkéntesnek jelentkező, gyakran mindössze 17 éves fiatalok közül sokan 
a képes magazinok hatására léptek be az ejtőernyős-alakulatok állományába, és 
fogalmuk sem volt róla, mi a háború. Az ambiciózus és kalandvágyó fiatalemberek 
még csak boldogultak valahogy, de a Hitlerjugendből érkező idealisták, ,,akiket 
valósággal átitatott a sok nemzeti jelszó”, nehezen viselték el a csatatér valóságával 
történő találkozást. Ők törtek össze a leghamarabb.82

Mint láthatjuk, kiképzettség és harcedzettség szempontjából a német 
ejtőernyősök jelentős részével szemben már saját parancsnokaik részéről is 
komoly kritikák merültek fel. Mi volt tehát az a plusz, ami – más tényezők 
mellett – mégis győzelemre segítette őket, és a helytállás olyan példái születtek 
belőle, mint a már emlegetett Rethímno és Iráklio körüli védelmi harcok?

Mint azt már említettük, Forty ezt ,,diadaléhségként” jelöli meg, ennél rész-
letesebben azonban nem foglalkozik a kérdéssel. Ahhoz, hogy megértsük, mi 

77  Lásd McNab, 2000. 48.
78  McNab, 2000. 57., 59.
79  Spencer, 1962. 94.
80  Heydte, 1958. 180–181.
81  Skorzeny, 1998. 30–31.
82  Heydte, 1958. 25.
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is mozgatta a német harcosokat, az ejtőernyősök kiképzését és mentalitását kell 
megvizsgálnunk.

Von Heydte leírja az emlékirataiban, hogy miután katonái kiképzése 
befejeződött, beszédet intézett hozzájuk, amelyben hangsúlyozta, hogy egy 
olyan új fegyvernem kötelékében teljesítenek majd szolgálatot, amelynek 
még nincs tradíciója – rájuk vár az a feladat, hogy ezt megteremtsék.83 
Student a kiképzés fő céljának azt tekintette, hogy kiszűrjék a mentálisan és 
fizikailag gyengéket, és csak a legkiválóbbak varrhassák fel a zubbonyukra 
a kiképzés végén a fegyvernemi jelzéseket. A négyhetes alapkiképzést a szintén 
négyhetes ejtőernyős-kiképzés követte, amelyet 6 sikeres ugrásnak kellett 
zárnia. A  pszichés nyomás nagy volt, sokan attól való félelmükben, hogy 
a döntő pillanatban idegeik felmondják a szolgálatot, és nem mernek kiugrani 
a gépből, inkább az öngyilkosságot választották.84 Elit státuszuk hangsúlyozása 
mind a  toborzásnak, mind a  kiképzésnek fontos részét képezte,85 és további 
garanciát jelentett arra nézve, hogy Fallschirmjägerek inkább a végsőkig 
fognak harcolni a csatatereken, semmint szégyent hozzanak alakulatukra és 
hazájukra.86 Ez a  Student által ,,ejtőernyős szellemnek” (,,Springer Geist”)87 
nevezett mentalitás nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kezdeti súlyos helyzet 
ellenére az ejtőernyősök végül diadalmaskodni tudtak ellenfeleik felett.

Egy rövid intermezzo – a német felderítés fogyatékosságai és 
az Ultra88 szerepe

Minden hadművelet sikerének alapvető feltétele, hogy a támadó vagy védeke-
ző fél tisztában legyen a vele szembenálló erők méretével, minőségével, elhe-
lyezkedésével és szándékaival. A hadvezér csak ezek ismeretében dolgozhat 
ki sikeres terveket a hadművelet lebonyolítására, ellenkező esetben a sötétben 
tapogatózik, és a téves vagy hiányos információk katasztrófába sodorhatják 
hadseregét. Ebben a fejezetben azt fogjuk megvizsgálni, hogy a német és a brit 
parancsnokok mennyire voltak tisztában a fenti tényezőkkel, vagyis hírszer-

83  Heydte, 1958. 20–21; Spencer, 1962. 93.
84  McNab, 2000. 33–35.
85  McNab, 2000. 25.
86  Ennek eredménye volt például az is, hogy a tisztjeiket elvesztő ejtőernyősök is – a brit vára-

kozásokkal ellentétben – tovább folytatták a harcot. Beevor, 2007. 116.
87  Lucas, 1996. 177.
88  A német Enigmát feltörő brit eszköz neve.
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zésük mennyire pontos információkkal látta el őket ahhoz, hogy sikeresen 
tervezhessék meg Kréta elfoglalását, illetve a sziget védelmét.

Student számára kétségbeejtően kevés és pontatlan információ állt rendel-
kezésre a Creforce-ot illetően. Bár a Luftwaffe lefényképezte az összes hadmű-
veleti célpontot és ledobási zónát, a jól álcázott szövetséges állások többségét 
nem sikerült feltérképezni.89 A Dornier felderítőgépek pilótái azt jelentették, 
hogy a sziget kihaltnak látszott. A május 19-én tartott eligazításon azt közöl-
ték a támadást vezető tisztekkel, hogy a szigetet nagyjából 5000 brit katona 
védi (a valóságban összesen 41 600 védő tartózkodott Krétán), amelyből 400 
áll Irákliónál (a valós létszám 8024 fő) és egyetlen egy sem Rethímnónál (való-
jában 6730 fő). A felderítés jelentései szerint görög katona nem maradt a szige-
ten (valós létszámuk kb. 9000 fő).90

Ennél is érhetetlenebb a felderítő osztály vezetőjének, Reinhardt őrnagynak 
az a kijelentése, amely szerint a sziget lakossága lelkesen fogja fogadni 
az  ejtőernyősöket, sőt még egy németbarát ötödik hadoszlop is támogatja 
majd tevékenységüket, és annak tagjai az ,,Oberst!” (ezredes) kérdésre 
a  ,,Bock!” (egy vezető német tábornok neve) jelszóval fogják azonosítani 
magukat.91 Reinhardt felkészületlensége azért is megdöbbentő, mert a német 
parancsnokság által a görögországi hadjáratra kiadott március 31-i általános 
eligazító dokumentumban a következő állt: ,,A krétaiakat intelligensnek 
tartják, lobbanékonynak, vitéznek, egyszerre könnyen indulatba hozhatóak 
és csökönyösek, továbbá nehezen kormányozhatóak. A mezőgazdasággal 
foglalkozó népesség hozzászokott a  fegyverhasználathoz, még békeidőben is. 
Még mindig szokás a vérbosszú és az emberrablás, magas fokú a kriminalitás. 
Partraszállás esetén számolni kell a polgári lakosság makacs ellenállásával.”92 
Az ejtőernyősök hamarosan a saját bőrükön tapasztalhatták, hogy az utóbbi 
jelentés mennyire közel áll a valósághoz. Összességében megállapíthatjuk, 
Studentnek és hadosztályának fogalma sem volt arról, milyen erőkkel állnak 
szemben. Ha csak minimálisan is tisztábban látnak, a Merkúr hadműveletet 
minden bizonnyal egészen másképp szervezik meg és hajtják végre.

Student haditervének, a fenti hiányosságokon túl, volt még egy nagy gyenge-
sége. A hadművelet sikerének – mint minden, ejtőernyős-hadművelettel ope-
ráló támadásnak – lényegi elemét képezte a meglepetés. Keegan egészen odáig 

89  Forty, 2002. 157.
90  Beevor, 2007. 87; Forty, 2002. 163–165.
91  Beevor, 2007. 87; Forty, 2002. 157.
92  Beevor, 2007. 87.
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megy, hogy a ,,stratégiai képzelőerő csodálatosan merész ugrása volt ez, sikere 
azonban azon múlott, hogy az ellenség mindvégig ne észlelje a készülő csapást.”93 
Márpedig a britek nemcsak azt tudták, hogy mikor támadnak a németek, de azt 
is, hogy hol és milyen erőkkel.

A brit hírszerzés évek óta kísérletezett a Wehrmacht által használt kódok 
feltörésével. Míg a nagy múltú haderőnemek esetében ez mérsékelt eredmé-
nyeket hozott, a legfiatalabb haderőnem, a légierő esetében szinte teljes volt 
a siker. 1941 májusában a szövetséges hírszerzők már valós időben (tehát 
ugyanolyan gyorsasággal, mint a német címzettek) tudták feltörni és olvasni 
a Luftwaffe kódjait.94

Május 13-án, 17 óra 45 perckor Freyberg kézhez kapta az OL 2/302-
es jelentést, amely pontosan tájékoztatott a német hadműveleti tervekről: 
megnevezte a támadási körzeteket (Máleme, Rehímno, Iraklio), a támadás 
menetét (elsőnek az ejtőernyős-hadosztály, majd másnap – tengeren és 
repülőgépen – az 5. hegyi hadosztály).95 Arról is pontos értesüléseket kapott, 
hogy milyen erők érkezésére számíthat az első órákban: az április 30-i jelentés 
összesen 5000–6000 ejtőernyőssel számol.96

Freyberg dolgát azonban megnehezítette, hogy nem tudta, hogy az egyes cél-
pontokat milyen erővel fogják támadni. Máig nem tisztázott, hogy ezt az informá-
ciót a kódfejtőknek vajon nem sikerült megszerezniük, vagy pedig hanyagságból, 
figyelmetlenségből kihagyták a Freybergnek eljuttatott jelentésből.97

A téma körül nagy teret kap a szerecsenmosdatás is, nehéz volt (és mind 
a mai napig nehéz) megmagyarázni, hogy miért szenvedtek végül vereséget 
a szövetségesek, ha ennyi előny – számbeli fölény, hírszerzési adatok, védhető 
állások, helyzeti előny, biztonság a tenger felől – volt az ő oldalukon. 

A britek sokáig titkolták, hogy sikerült feltörniük a német Enigmát,98 ezért 
Spencer egy meglehetősen mesés történetet közöl arról, honnan értesültek 
a britek a támadásról.99 Ennek kapcsán fontos, hogy Keegan szerint Freyberg 

93  Keegan, 2003. 276.
94  Keegan, 2003. 277.
95  Keegan, 2005. 338–339.
96  Gion, 2000. 24.
97  Keegan, 2005. 339.
98  A német kódrendszer, illetve az azt működtető gép neve.
99  Spencer, 1962. 112. Spencer szerint a britek 18-án lelőttek egy német gépet, amelynek 

a személyzete – miután kimentették őket a tengerből – olyan hálás volt a gondoskodásért és a jó 
bánásmódért, hogy megmondták, 20-ra tervezik a támadást.
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nem tartozott ahhoz a szűk körhöz, akik ismerték az információk forrását, 
és szigorúan megtiltották neki, hogy az OL-forrású értesülésről bárkivel is 
beszéljen. Keegan ezzel kapcsolatban – számomra nehezen értelmezhetően – 
rátér arra, hogy mekkora gátat jelenthetett Freybergnek, ,,aki intellektuálisan 
nem volt magabiztos ember”, hogy nem elemezhette beosztottjaival 
az információkat.100 Ezt nem fogadhatjuk el kritika nélkül. Először is Freyberg 
tudta, mint ahogy azt már a többi parancsnok is sejtette, hogy a sziget három 
reptere és Hania kikötője a támadás fő célpontja lesz, és tekintettel a bevethető 
ejtőernyősök számára, nem volt valószínű, hogy a németeknek futja az erejéből 
más célpontok lerohanására. Egyik elődje, Tidbury dandártábornok pontosan 
megnevezte azokat a területeket, amelyeken valószínűsíthető volt nagyobb 
légideszant-kötelékek földet érése. Mind a Tavronitisz nyugati partja, mind 
az Ajia-völgy szerepelt közöttük. Freyberg azonban mindkét területet védelem 
nélkül hagyta, és a csata első napján ez a két szektor volt az, ahol a németeknek 
sikerült határozottan megvetniük a lábukat.101 

Mindenesetre az elődei és az általa szervezett védelmi rendszerek is kiemelt 
fontosságot tulajdonítottak a három reptér védelmének. Éppen ezért nem kel-
lett túl misztikusan felvezetnie törzsének, hogy mire számíthatnak, és hogyan 
előzzék meg a csapást. Egyedül az időpont kérdése lehetett bonyolultabb, de 
nem gondolnám, hogy ennek felvezetéséhez ekkora titkolózásra lett volna 
szükség – mint ahogy azt sem, hogy valójában ekkora volt. 

Arra, hogy miért nem születtek megfelelő válaszlépések, Forty azt hozza 
fel, hogy ,,Freybergnek […] minden bizonnyal megtiltották, hogy túlságosan 
nyílt ellenintézkedéseivel esetleg leleplezze a német Enigma titkosíró-rendszer 
feltörését.”102 Ám meglehetősen kétséges, hogy Freyberg, aki Keegan szerint 
maga sem tudott az Ultra létezéséről, cselekedetivel mennyire árulhatta el 
annak meglétét olyan intézkedések megtételével, amelyeket legtöbbször nem 
az Ultra információi, hanem a józan ész diktált.

Keegan azzal is érvel, hogy Freyberget összezavarta az Ultra jelentése, 
amely kezdetben több olyan csapattestet is megemlített (pl. a 22. légiszállítású 
hadosztályt), amelyek később nem kaptak szerepet a hadműveletben.103 Keegan 
itt elfelejti, hogy a május 13-i jelentés pontosan megnevezte a bevetésre szánt 
erők nagyságát (23  ezer fő). Az is elhangzik, hogy Freyberg azzal számolt, 

100  Keegan, 2005. 340.
101  Beevor, 2007. 100.
102  Forty, 2002. 157.
103  Keegan, 2005. 341.
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hogy a  légideszant-támadás mellett nagyobb tengeri invázióval is meg kell 
birkóznia.104 Ez helyes feltevés volt, csakhogy a partraszálló-hadműveletet 
a németek 21-re, a második napra tervezték. Keegan szövegéből nem derül ki 
egyértelműen, hogy erről Freyberg értesült-e. Mindenesetre akár értesült róla, 
akár nem, elsődleges feladata az kellett volna, hogy legyen, hogy a már beérkezett 
ejtőernyős csapatokra mérjen döntő csapást, mert ha valóban megjelent volna 
a német partraszálló flotta, úgy a britek két tűz közé kerültek volna. 

Azt is érvként vonultatják fel Freyberg mellett, hogy míg a németek egy 
mobil, rugalmas támadócsoportot vetettek be ellene, addig ő egy nehezen 
mozgatható helyőrséggel rendelkezett.105 Megfeledkeznek azonban arról, 
hogy a  németek csak addig voltak mozgékonyak, míg ki nem ugrottak 
a szállítógépeikből. Földet érve már hagyományos gyalogságként harcoltak 
tovább, annak minden korlátjával, és ez csak akkor változhatott meg, ha 
az egyik repteret elfoglalva a Luftwaffe gépjárműveket tud szállítani a szigetre. 
Freyberg katonái ugyanolyan gyorsan, sőt helyismeretüknek köszönhetően 
és a krétai lakosokra támaszkodva még gyorsabban mozoghattak, mint 
a  szembenálló Fallschirmjägerek. Az más kérdés, hogy Freyberg élt-e ezzel 
a lehetőséggel, vagy sem.

Már a fentiekből is láthatjuk, Freyberg korántsem volt az a kiváló parancsnok, 
amilyennek feljebbvalói gondolták. Antony Beevor kollégáinál sokkal 
kritikusabban szemléli az új-zélandi tábornok tevékenységét, és hibaként rója 
fel neki, hogy nem készült fel kellőképpen a támadásra, illetve nem reagált 
megfelelően a kialakult helyzetre. Ahogy Beevor írja: ,,Freyberg újabb példa 
arra, hogy regényhősből ritkán válik jó hadvezér.”106 Az egyik brit tiszt a Freyberg 
tábornokkal való találkozás után azt írta róla, hogy ,,gyászos szánakozással 
besoroltam a »csekély értelmű medve« kategóriájába”.107 

A tenger felől várt invázió felnagyítása már csak azért is volt súlyos tévedés, mert 
Sir Cunningham tengernagy, a földközi-tengeri brit flotta parancsnoka már május 
1-jén jelentette Londonnak, hogy ,,nagy léptékű tengeri csapatszállítást magában 
foglaló hadműveletekre nem maradt elegendő vízi jármű az Égei-tengeren”.108 
A csata kezdetén Cunningham jelentette Freybergnek, hogy hajói készen állnak 
a tengeri deszanthadművelet visszaverésére. Az események pedig beigazolták, hogy 

104  Keegan, 2005. 341.
105  Keegan, 2003. 278.
106  Beevor, 2007. 91.
107  Beevor, 2007. 96.
108  Beevor, 2007. 95.
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flottája valóban könnyedén szétverte a kis, fegyvertelen vitorlásokból álló német 
köteléket.109 Ám Freyberg mindezek ellenére sem engedte, hogy a tengeri invázió 
elhárításával megbízott csapatai a máleme-i repülőtér szorult helyzetben lévő 
védőinek segítségére vonuljanak, illetve erre csak egy nap késéssel adott engedélyt. 

Beevor arra is rámutat, hogy a tengeri támadásra készülve Freybergnek 
fel kellett volna térképeznie a szóba jöhető partszakaszokat. Ha ezt elvégez-
te volna, rájön, hogy a máleme-i és a szúdai szektorban egyedül a Máleme-
től Plataniszig húzódó néhány km-es partszakasz lett volna alkalmas egy ilyen 
hadműveletre – teljesen fölöslegesen koncentrálta tehát legjobb erőit a Szúda-
öböl és Hánia partraszállás elleni védelmére. A zászlóaljak tisztikarában ugyan 
többen is felfigyeltek a tengeri invázió ,,kissé valószínűtlen eshetőségére”, a me-
rev brit katonai hierarchiában azonban ezek a kételyek vagy nem jutott el a fel-
ső vezetésig, vagy hatás nélkül maradtak.110

A brit főparancsnok védelmére szokták felhozni, hogy csapatai nem rendelkeztek 
megfelelő számú rádiókészülékkel, amely megnehezítette az  egységek közti 
kommunikációt és az ütközet irányítását.111 Ez is tény, csak kérdés, hogy a rádiók 
csekély száma valójában mennyiben járult hozzá a kudarchoz. Hiszen Freyberg 
– ezzel számolva − eleve négy szektorra osztotta a sziget védelmét, amelyek így 
önállóan is képesek voltak működni. Mindegyik körzet rendelkezett jelentős 
(legalább zászlóaljerejű) gyalogsági tartalékkal, tüzérséggel és páncélosokkal. 
A védők az összes körzetben fölényben voltak, és az idő előrehaladtával, valamint 
a tengeri támadás esélyének csökkenésével egyre több egységet szabadíthattak fel, 
és irányíthattak át a veszélyeztetettebb pontokra. A hadműveletek viszonylag kis 
területen zajlottak az egyes szektorokon belül, az arcvonalak az első nap végére 
kialakultak, és az egyes zászlóaljak közötti kommunikációt futárokkal könnyedén 
lehetett biztosítani, így a rádiókészülékek használata nem volt létfontosságú. 
Mindezek ellenére az első komoly brit ellentámadásra mindössze 22-én (!) került 
sor,112 olyan egységek bevetésével, amelyeket nem kellett átcsoportosítani, mert 
a támadás első perceitől fogva rendelkezésre álltak a területen, de mindaddig 
gyakorlatilag lábhoz tett fegyverrel figyelték az eseményeket.

Nagy luxus ez minden tábornok és csapatparancsnok részéről. Olyan lu-
xus, amely végérvényesen eldöntheti egy csata kimenetelét. Ez történt Krétán 
is 1941-ben.

109  Spencer, 1962. 201. Vö. még: Beevor, 2007. 156–162; Gion, 2000. 86.
110  Beevor, 2007. 100.
111  Keegan, 2003. 284.
112  A máleme-i repteret szerették volna visszafoglalni, amely még 21-én hajnalban esett el.
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A szövetséges vereség okai

Az eddigiek során láthattuk, hogy a helyőrségnek minden lehetősége megvolt 
arra, hogy a csatát megnyerje. Bemutatásra került számbeli fölényük, 
harcosaik hozzáértése, légierejük hiányát kompenzáló tengeri fölényük, végül 
a rendelkezésre álló hírszerzési információik a rájuk leselkedő veszélyről. Mégis, 
miért távoztak vesztesen e sereg megtizedelt maradványai Kréta szigetéről alig 
tíz nappal az első német ejtőernyősök földet érése után?

Az előző fejezet végén felhozott információk kapcsán érzékelhetővé 
vált, hogy Freyberg tábornok – bármit állít is erről az angolszász irodalom 
– cselekvésképtelensége fontos szerepet játszott a helyzet ilyetén történő 
alakulásában. Ám nem Freyberg volt az egyetlen tiszt a Creforce-ban, akinél 
az összecsapás folyamán nagyfokú hozzánemértés és a kezdeményezőképesség 
csaknem teljes hiánya mutatkozott meg. 

A négy ledobási zóna közül kettőben (Rethímnónál és Irákliónál) május 21-re 
a német csoportokat részben felszámolták, részben védekezésre kényszerítették. 
Koncentrált támadással szétzúzhatták volna a megmaradt német gócokat, 
a brit parancsnokok azonban – és itt már nem csupán Freybergről van szó – 
képtelenek voltak ezt megszervezni, pedig erre megvoltak a lehetőségeik. Erőiket 
külön-külön vetették be gyenge ellentámadásokban, amelyek a megmaradt 
németek jól vezetett tüzében rendre összeomlottak. Ez történt Rethímnónál,113 
ahol a görögök és a britek külön-külön rohamozták a német állásokat, és 
persze vereséget szenvedtek, vagy az ajiai börtön körüli harcokban, ahol csak 
két századdal hajtottak végre ellentámadást a védők, mert becsléseik szerint 
ennek elegendőnek kellett volna lennie a németek legyőzésére, de csalódniuk 
kellett.114 És ez csak kettő a több tucat példa közül, amely a brit hadvezetés 
szervezetlenségét bizonyítja a szigeten. E kis német csapatok felszámolása 
esetén több ezer katonát csoportosíthattak volna át a sziget nyugati felébe, hogy 
felszámolják a Galatasztól délre tevékenykedő német erőket. Sőt, ha az Iráklio és 
Rethímno körüli csoportok megsemmisítésével nem akarták pazarolni a drága 
időt, ezek körbezárása esetén is dandárnyi erőket dobhattak volna át a másik 
két szektorba. A bekerített német egységek nem jelentettek volna veszélyt, 
hiszen már csak a védekezésre futotta erejükből, és egyetlen céljuk az volt, hogy 
kitartsanak addig, amíg Máleme felől megérkezik a felmentő sereg.

113  Gion, 2000. 157.
114  Gion, 2000. 71.
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A szervezésnek és a csata kézben tartásának a hiányára utal az ellentáma-
dások időzítése is. A brit parancsnokok úgy tervezték és irányították ezeket, 
mintha rengeteg idő állna rendelkezésükre, és a napok múlása az ő malmukra 
hajtaná a vizet. Rethímnónál egy ellentámadásra való felvonulás során a gya-
logság támogatására kijelölt harckocsi beleborult egy szakadékba, és ahelyett, 
hogy rohamtempóban kiemelték volna onnan, vagy végrehajtották volna a tá-
madást a harckocsi nélkül, nemes egyszerűséggel egy nappal elhalasztották 
a támadást.115 És mindezt akkor, május 25-én, amikor már jól látszott, hogyha 
órákon belül nem sikerül stabilizálni a frontot a Galatász-Hania-szektorban, 
a csata elveszik.

A Rethímno és Iraklio körüli mulasztások azonban még mindig korrigálha-
tóak lettek volna. A Creforce-ot nem itt, hanem a sziget nyugati részén, a mále-
me-i reptérért folytatott harcokban érte a döntő csapás. A repülőtér eleste után 
az innen kiinduló német támadás göngyölte fel bő egy hét alatt a sziget védel-
mét, ezért azokat a körülményeket, amelyek következtében a szövetségesek el-
vesztették e kulcsfontosságú területet, részletesebben kell megvizsgálnunk. 

Student ,,olajfolttaktikájának”116 Máleme alkotta a legnyugatibb pontját. Ezt 
a repteret jelölte ki a támadás súlypontjának (Schwerpunkt),117 és itt vetette 
be legjobb alakulatát, az Ejtőernyős Rohamezredet. Mivel két századuk 
a kontinensen maradt, Eugen Meindl vezérőrnagy nagyjából 1600 katonával 
ért földet a szektorban 8 óra 15 perckor. Az egység feladata a reptér és az azt 
uraló 107-es magaslat elfoglalása volt, amelyet az új-zélandi Leslie Andrew 
alezredes 22. zászlóalja (644 fő) védett. Egy km-re a 22. zászlóalj mögött, 
a reptértől keletre, illetve délkeletre állomásozott a 23. (571 fő) és a 21. új-
zélandi zászlóalj (376 fő). Előbbi a partszakasz védelmét kapta feladatul 
a tengeri invázió elhárítására, míg utóbbi jelentette a csoport könnyen 
elérhető tartalékát, amely mind a tengerpart, mind a reptér védelmében 
könnyen bevethető volt. A reptér megerősítésére Andrew rendelkezésére 
bocsátottak két Matilda harckocsit, egy négyhüvelykes partvédő üteget, kicsit 
távolabb néhány könnyűlöveget,118 a reptér körül 10 db 40 mm-es Bofors és 

115  Gion, 2000. 157.
116  Ennek lényege, hogy a különböző kulcshelyekre ledobott ejtőernyőscsapatok, miu-

tán felveszik egymással a kapcsolatot, nagyobb területeket is képesek ellenőrzésük alá vonni. 
Turcsányi–Hegedűs, s. a. 29.

117  Keegan, 2003. 273.
118  Ezek lövegállásai azonban a tenger felé néztek, ezért sokáig nem tudták kellő hatékonyság-

gal támogatni Andrew csapatait. Beevor, 2007. 115.
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2 db háromhüvelykes légvédelmi ágyút. Itt állomásozott még a RAF földi 
személyzetének nagyjából 350 tagja és a 27. új-zélandi géppuskás zászlóalj egy 
szakasza (35 fő) is, összesen tehát több mint 2000 katona.119 A német felderítés 
hiányosságai miatt az ejtőernyősök egy része ezen alakulatok állásainak kellős 
közepén ért földet. Kegyetlen mészárlás vette kezdetét. Meindl katonái közül 
egy órával később már legalább ezren elestek, vagy súlyosan megsebesültek.120 
A védők azonban elkövettek egy teljesen érthetetlen hibát: a Tavronitisz folyó 
bal partjára semmiféle egységet sem telepítettek, így az ejtőernyősök földet 
érése szempontjából első osztályú terepszakasz a németek ölébe hullott.121 
Azért is jelentett ez nagy előnyt Meindl ezredének, mert a folyóvölgy mélyen 
fekvő részét a szövetséges tüzérség nem tudta eredményesen belőni.122 Az itt 
földet ért német századok alig szenvedtek veszteséget, és ez a terület vált 
a túlélő Fallschirmjägerek gyülekezési körzetévé. Ráadásul a vitorlázógépeken 
támadó Braun-különítmény, amely a Tavronitisz hídjának elfoglalását 
kapta feladatául, lerohanta az átkelőt biztosító új-zélandi szakaszt, és 
vissza is vetette, így elveszett annak lehetősége, hogy a Tavronitisz keleti 
partján tartsák a deszantosokat.123 A német roham azonban ezután elakadt 
a védők koncentrált tüzében. Spencer hosszasan idézi Gericke százados 
visszaemlékezését az itt tomboló kaotikus küzdelemről, a sziklák és a bokrok 
közti kúszás-mászásról, az egyéni párharcokról a két fél összekeveredett 
katonái között, a sebesültek kétségbeesett üvöltéséről és a pattanásig feszült 
idegekről, amikor a két fél katonái sohasem tudhatták, hogy a következő 
tereptárgy mögött ellenségbe vagy barátba ütköznek-e.124

9 óra 30 percre Meindl felismerte, hogy a reptértől keletre földet ért ejtőer-
nyősökre nem számíthat, ezért két részre osztotta megmaradt erőit: Gericke 
százados vezetésével a 8., 13., 14. és 15. század katonái tovább folytatták a fron-
tális támadást a repülőtér ellen, amelynek nyugati fele ekkor már német kézen 
volt, a RAF-tábort pedig lerohanták. A 107-es magaslatnál a támadás továbbra 

119  A szövetséges hadrendet lásd: Forty, 2002. 163–164; Beevor, 2002. 110, 125; Gion, 2000. 
45–46; Spencer, 1962. 110–111.

120  Számításaim alapja: Keegan, 2003. 281. Ezt igazolja még Spencer, aki szerint Andrew 
nagyjából 600 német katonával állhatott szemben. Spencer, 1962. 140.

121  Andrew kérte pár nappal a támadás előtt a terület megerősítését, de kérése süket fülekre 
talált. Spencer, 1962. 135.

122  Gion, 2000. 48.
123  Gion, 2000. 48–49.
124  Spencer, 1962. 129–132.
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sem tudott teret nyerni, ezért Stenzler őrnagyot az 5. és 7. századdal elküldték, 
hogy délről kerülje meg a magaslatot, és támadja oldalba a védőket.125

Andrew kezdetben kielégítőnek vélte helyzetét, bár 10 óra 45 perckor 
jelentette felettesének, az 5. új-zélandi dandár parancsnokának, James Hargest 
dandártábornoknak, hogy elvesztette a kapcsolatot a repülőteret védő ,,C” és 
,,D” századdal. Az összeköttetés később sem állt helyre, Andrew pedig nem 
vállalkozott arra, hogy vezetési pontját elhagyva, felmérje a rábízott, nagyjából 
5 km2-nyi szektort.126 Ezalatt a dandárparancsnoksággal való rádió-összeköttetés 
újra és újra megszakadt. 14 órakor a Stenzler-különítmény megkezdte támadását 
dél felől,127 egyre szorongatottabb helyzetbe hozva a 22. zászlóaljat. A deszantolt 
aknavetők és egy 7,5 cm-es löveg folyamatosan bombázta az új-zélandi állásokat, 
és Andrew harcálláspontját is több találat érte.

Kora délutánig tehát nagyjából rekonstruálhatóak a máleme-i szektor 
eseményei, ezután azonban némileg kaotikussá vált a helyzet. A 23. zászlóalj 
már 11 óra 40 perckor jelentette Hargestnek, hogy kész az ellentámadásra, 
13  óra 45 percre pedig teljesen megtisztította körzetét az itt ledobott 
ejtőernyősöktől. A 21. zászlóalj is azt jelentette, hogy a helyzet kedvezően 
alakul, az ellenséges erőket szétszórták. Hargest 14 óra 25 perckor írt válaszában 
azonban azt felelte, szükségtelen az ellentámadás, tartsák az  állásaikat.128 
Ugyanakkor körülbelül ebben az időben – rádió-összeköttetés hiányában – 
Andrew parancsára megkezdték a fehér és a zöld jelzőrakéták fellövését, a 23. 
zászlóaljjal előre egyeztetett vészjelet, amelyet azonban az alig 1000  m-re 
álló, kifejezetten a rakéták figyelésére kiküldött őrök nem láttak meg.129 
Arra sem történt számottevő kísérlet, hogy a két hátsó zászlóalj futárok vagy 
őrjárat segítségével felvegye a kapcsolatot a 22-esekkel. D. Leckie alezredes, 
a 23. zászlóalj parancsnoka kiküldött egy szakaszt, de amint a katonák 
belekerültek az első ellenséges (vagy épp baráti) tűzbe, visszavonultak. Ez 
a csekély kezdeményezőkészség elégtelennek bizonyult a  22-esekkel való 
kapcsolat felvételére, pedig a két hátsó zászlóalj egész nap látta, hogy tőlük 
néhány km-re véres csata tombol.130 Hargest parancsa erősebbnek bizonyult, 
mint a helyzet szemmel látható, valós igényei.

125  Gion, 2000. 51; Beevor, 2007. 116.
126  Beevor, 2007. 124, 126.
127  Gion, 2000. 52.
128  Gion, 2000. 57.
129  Spencer, 1962. 155.; Beevor, 2007. 126.
130  Spencer, 1962. 154.
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Délután négy óra tájt mégis eljutott egy üzenet a dandárparancsnokságra 
Andrew-tól, amelyben sürgősen erősítést kért, de feleletet nem kapott. 17 órakor 
sikerült ismét kapcsolatot teremtenie Hargesttel, aki azt a  nyilvánvalóan 
valótlan választ adta, hogy a 23. zászlóalj még harcban áll az ellenséggel, így 
nem tudja támogatni a 22-eseket.131 Hargest Freyberghez hasonlóan szintén 
a  tengeri inváziót várta, és arra tartalékolta erőit.132 Ezt követően Andrew 
kijátszotta utolsó ütőkártyáját, és a két Matildával, valamint egy szakasznyi 
gyalogsággal ellentámadást indított. Az egyik harckocsi már az  összecsapás 
előtt visszafordult, mivel meghibásodott a toronyforgató szerkezet, és egyébként 
sem megfelelő lőszerrel látták el. A másik páncélos ahelyett, hogy a repteret 
vagy a RAF-tábort próbálta volna megtisztítani a megriadt ejtőernyősöktől, 
a Tavronitisz felé tört előre, és fennakadt a patakmeder egyik szikláján. 
Időközben a németek is felocsúdtak kezdeti meglepetésükből, és halomra 
lőtték a támadó gyalogosokat. Spencer szerint az ellentámadásban részt vevő 
félszáz katona közül (40 fő a 14. szakaszból és 9 fő a 156. könnyű légvédelmi 
ütegből) mindössze 3-an jutottak vissza a saját vonalaikhoz,133 Gion szerint 
9-en, és mindnyájan megsebesültek.134

Hat óra körül Andrew jelentette az ellentámadás kudarcát, és közölte 
Hargesttel, ha nem kap erősítést, kénytelen lesz visszavonulni. Hargest erre 
nagy nehezen beleegyezett alakulatai átcsoportosításába. Andrew csapatainak 
megerősítésére a 23. és a kicsit távolabb (5 km-re) állomásozó 28. maori zászló-
alj egy-egy századát jelölte ki.135

Még ekkor is lett volna lehetőség a reptér és a 107-es magaslat megmentésé-
re. A támadó ejtőernyősök a végkimerülés szélén álltak, és két friss századnak 
még az esti sötétség beállta előtti határozott ellentámadása képes lett volna visz-
szavetni őket a reptértől, vagy legalábbis stabilizálni az új-zélandi arcvonalat, 
amely ekkor a kifutópálya keleti végénél húzódott.136 A szövetségesek azonban 
ismét késlekedtek, és az erősítés túl későn érkezett meg Máleme-hez: Andrew 
alezredes, miután hiába várta a támogatására küldött két századot, kilenc óra 
után közölte Hargesttel, hogy kénytelen visszavonni századait a 107-es magas-
latról. Hargest nem tartotta szükségesnek, hogy reagáljon a hírre, és nem tájé-

131  Gion, 2000. 52; Beevor, 2007. 126–127; Spencer, 1962. 149.
132  Beevor, 2007. 127.
133  Spencer, 1962. 150–151.
134  Gion, 2000. 53.
135  Gion, 2000. 53; Beevor, 2007. 127; Spencer, 1962. 151.
136  Gion, 2000. 53.
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koztatta Andrew-t, hogy az erősítés már úton van.137 Ezzel a visszavonulással 
a kulcsfontosságú máleme-i repülőteret átengedték a németeknek.

Antony Beevor hosszasan ironizál dr. Henrich Neumannon, a rohamezred 
rangidős egészségügyi tisztjén. Az esti órákban, mikorra a rohamezred 
tisztikarának többsége már holtan vagy sebesülten feküdt a csatamezőn, 
Neumann – Beevor interpretációjában – ,,az igazi harcoló állományú tisztek 
legnagyobb mulatságára drámai hangú jelentésben közölte, el szándékozik 
foglalni a 107-es magaslatot”.138 Maga köré gyűjtött húsz katonát és Horst Trebes 
főhadnagy századának maradékát, és megrohamozta a dombot. Valószínűleg 
sosem fogjuk már megtudni, milyen új-zélandi erők állomásoztak ekkor 
még a magaslaton, és mekkora volt Neumann rohamának a szerepe annak 
elfoglalásában. Egy azonban biztos: az éjjeli órákra a máleme-i repülőteret 
uraló domb a németek kezére került.

Beevor a magaslat elvesztésének felelősségét jórészt Andrew-ra próbálja há-
rítani. ,,Az első vonalban küzdő századaival Andrew alezredesnek már jó ideje 
nem volt kapcsolata. Szentül hitte, hogy a németek a hídtól betörtek a reptérre, 
és lerohanták a 107-es magaslat nyugati oldalán beásott szakaszokat, végül pedig 
már Stenzler nagy kerülővel mögéje vonult századai is hátbatámadással fenye-
gették.”139 Beevor azzal érvel, hogy a reptér körül a ,,C” és a ,,D” század még tar-
totta állásait. A szituáció azonban ennél jóval komplikáltabb volt.

Először is a repteret védelmező ,,C” századot a németek valóban lerohanták. 
Az egység maradékai a reptér déli és keleti felére szorultak vissza. Moráljukat 
nem különösebben növelte, hogy az ejtőernyősök a zsákmányolt Bofors gép-
ágyúkkal folyamatosan tűz alatt tartották őket, valamint az sem segítette hely-
zetüket, amint végignézték, a németek hogyan söprik el a gyalogsági harcban 
járatlan RAF-katonák védelmi vonalát. A „D” század pedig, amely a RAF-
tábortól délre foglalt állást, átlagban tizenkét fősre olvadt szakaszokkal tartot-
ta megmaradt lövészgödreit.140 A két század sokkal jobban hasonlított szétszórt 
gyalogsági csoportok kusza halmazára, mint két, eufemisztikusan századnak 
nevezett alakulatra. A magaslatot védelmező két másik század állapota sem 
lehetett sokkal jobb, amelyeket – mivel sokkal határozottabban elkülönültek 
a támadó német egységektől – folyamatosan bombázott a Luftwaffe és az ej-
tőernyősök aknavetői. Stenzler csapatai egyre nagyobb teret nyertek a magas-

137  Beevor, 2007. 147.
138  Beevor, 2007. 148.
139  Beevor, 2007. 146.
140  Gion, 2000. 53.



251Daidalosz visszatér. Az 1941-es krétai csata

lat déli részén, bekerítéssel fenyegetve a 22-eseket. A németek semmivel sem 
voltak pihentebbek ellenfeleiknél, és óriási veszteségeket szenvedtek, de pon-
tosan tudták, ha nem sikerül elfoglalniuk a magaslatot és a repteret, akkor el-
vesztik a csatát, és semmiféle evakuációra sem számíthatnak, ez a tény pedig 
komoly pszichés hajtóerőt jelenthetett az ejtőernyősök számára. Ezzel szemben 
Andrew azzal a tudattal vonta vissza csapatait, hogy a másnapi, a többi zászló-
alj által támogatott ellentámadáshoz rendbe szedhesse őket. Talán csakugyan 
végzetes hibát követett el, mégis − Keegan és Beevor véleményével141 dacolva − 
számomra kérdéses, hogy a leharcolt 22. zászlóalj 200 katonája képes lett vol-
na-e tovább tartani állásait.142

Bár Beevor azt írja, hogy ,,egyetlen Bren golyószóró is megfordíthatta volna 
a csata egész menetét”,143 az előzőekben láthattuk, elsősorban nem a materiális 
tényezőkön múlott a hadművelet végkimenetele.

Vizsgáljuk meg a két erősítésül küldött század megkésett ellentámadását, 
amely jól jellemzi a szövetségesek mentalitását. A két század egymással nem 
állt kapcsolatban. A maorik a repülőtér felé nyomultak előre, és el is érték an-
nak keleti végét, amikor is németül beszélő hangokat hallottak. Ebből azt a kö-
vetkeztetést vonták le, hogy a védőket lerohanták, és anélkül, hogy bármiféle 
erőfeszítést tettek volna az ellenség erejének, pozíciójának felderítésére, eset-
leg a repülőtér visszafoglalására, visszavonultak. A maorikat ekkor nagyjából 
200 m választhatta el a ,,C” század túlélőitől, akik nem értesültek a visszavo-
nulásról, és még mindig tartották állásaik egy részét.144 A 23. zászlóalj százada 
is hasonló módon járt el. 22 óra tájban kerültek harcérintkezésbe a németek-
kel, akik koncentrált tüzükkel súlyos veszteséget okoztak nekik. A visszavonuló 
Andrew értelmetlennek találta, hogy egy kétes kimenetelű éjszakai ellenlökésre 
pazarolja erejét, az a terület pedig, ahol erői éppen álltak, nem tűnt kellően jól 

141  Keegan, 2003. 285; Keegan, 2005. 350–351; Beevor, 2007. 147.
142  Andrew egységeinek maradékából mindössze arra futotta 21-én, hogy egy-egy századot 

szervezzenek belőlük, amelyek a 21. és a 23. zászlóalj alárendeltségébe kerültek. A repülőteret 
védő nagyjából 1200 katonából (22. zászlóalj, 27. géppuskás zászlóalj. szakasza, RAF, tüzérek) 
mindössze 550-en érték el 21. zászlóaljat, és ezek többsége (350 fő) is a légierő vagy a tüzérség 
állományába tartozott, kevés volt köztük a gyalogsági harcra kiképzett katona. Spencer, 1962. 
192; Gion, 2000. 58; Beevor, 2007. 152.

143  Beevor, 2007. 147.
144  Ezen egységek számára csak az éjjeli órákban vált egyértelművé, hogy magukra hagyták 

őket (Andrew küldött ki futárokat, de azok nem jutottak el hozzájuk), és ekkor kezdték meg 
visszavonulásukat, amely során a különböző német egységek és a magányos orvlövészek jelen-
tős veszteségeket okoztak nekik. Spencer, 1962. 194–196.
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védhetőnek, ezért még 1 km-t vonult vissza, egészen a 21. zászlóalj állásaiig.145 
Mindezek tükrében láthatjuk, hogy az sem változtatott volna a helyzeten, ha 
Andrew katonái a helyükön maradnak. A repteret védő két század maradékát 
a maorik egy bátortalan kísérlet után sorsukra hagyták, egyetlen friss század 
pedig – feltéve, hogy a német aknavető- és géppuskatűz hatására nem vonnak 
le a maorikéhoz hasonló következtetést, és egyáltalán elérik Andrew embereit 
− az időközben leszállt sötétségben aligha vethette volna vissza a magaslat kö-
rül lábukat megvető, aknavetőkkel és géppuskákkal felszerelt ejtőernyősöket. 
Talán késleltették volna pár órával a német szállítógépek érkezését, de a haj-
nal első fényeinél immáron jól feltérképezett állásaikat tönkrebombázta volna 
a Luftwaffe. Az előző nap tanulságai alapján ezzel Andrew is tisztában volt.

Nem Andrew hozta meg a szövetségesek véget nem érő hibáinak láncola-
tában azt a döntést, amely után már nem volt esély a reptér visszafoglalására. 
A felelősség sokkal inkább terheli Hargestet, aki visszatartotta zászlóaljait, ame-
lyek könnyedén elsöpörhették volna a rohamezred kimerült túlélőit.146 És bár 
Hargest csak 21-én, hajnali 4 órakor értesítette Freyberget a repülőtér elveszté-
séről, maga a sziget parancsnoka sem erőltette az ellentámadást, amelyre csak 
22-én került sor.

Ekkor azonban már túl késő volt. A május 20-ról 21-re virradó éjjelen 
Student főparancsnokságára egyre érkeztek a hírek a támadás kudarcáról. 
Egyetlen hely volt, ahol a németek közel kerültek a sikerhez: a máleme-i 
szektor. Student úgy döntött, hogy ezen a ponton próbálja meg kierőszakolni 
a  győzelmet. Ehhez a  rendelkezésére állt még nagyjából egy zászlóaljnyi 
ejtőernyős és a hegyi hadosztály. Ahhoz azonban, hogy a hegyivadászokat 
a csatatérre juttassák, valamint feltöltsék az ejtőernyősök erősen megcsappant 
lőszer- és élelmiszerkészleteit, a németeknek birtokolniuk kellett a repteret. 
A XI. hadtest főparancsnokságára azonban csak korlátozottan jutottak el 
az információk, és Student nem rendelkezett tiszta képpel arról, hogy milyen 
viszonyok uralkodnak a máleme-i kifutópályán. Student megbízta a Luftwaffe 
egyik fenegyerekének számító Kleye századost, hogy repülőgépével szállítson 
ellátmányt a szorongatott helyzetben lévő rohamezrednek, és közben mérje 
fel a reptéren uralkodó viszonyokat. Kleye reggel 6 órakor szállt le Máleme-
ben. Az ejtőernyősök villámsebesen kipakolták az utánpótlást, és a Ju−52-
es a szövetségesek tüzérségének és géppuskáinak tüzében ismét a levegőbe 

145  Beevor, 2007. 147; Gion, 2000. 54.
146  Lásd Student nyilatkozata. Spencer, 1962. 190.
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emelkedett. Kleye jelentette Studentnek, hogy a repülőtér, bár az új-zélandiak 
még tűz alatt tartják, német kézen van.147

Ez azt jelentette, hogy az ejtőernyősök, akik egészen idáig nem számíthattak 
számottevő utánpótlásra, a légi szállítás segítségével bizakodva várhatták Ringel 
5. hegyi hadosztályának érkezését és soraik feltöltését. A  szövetségeseknek 
azonnal vissza kellett volna foglalniuk a repteret, hiszen a rendszeres 
utánpótlás és a friss csapatok nélkül a Krétán küzdő német erők pár nap 
alatt megsemmisültek volna. A védőknek Máleme körül négy zászlóalja 
állomásozott, több mint 2300 katonával. Velük szemben az első néhány óra 
veszteségei után az Ejtőernyős Rohamezred mindössze 600 túlélője állt. A négy 
közül legmesszebb állomásozó maori zászlóalj is csupán egyórányi menetre 
volt a csatatértől. Mint láttuk, a 21. és 23. zászlóalj délre lényegében felszámolta 
a  körzetében földet ért ejtőernyősök ellenállását. Bár a Luftwaffe bizonyára 
megnehezítette volna az ellentámadást, megakadályozni nem tudta volna. 
Ekkora túlerő pedig biztosan elsöpörte volna az ejtőernyősöket, akármilyen 
elszántan harcolnak is. Hargest azonban nem cselekedett.

Az ellentámadásra – mivel Freyberg konokul ragaszkodott ahhoz, hogy 
a  tengerpart nem maradhat erős védelem nélkül – a csapatmozgások 
nehézkessége miatt csak május 22-e reggelén kerülhetett sor. Ekkorra azonban 
már megérkezett a 7. ejtőernyős-hadosztály utolsó tartaléka Hermann 
Ramcke ezredes vezetésével, aki a sebesült Meindltől átvette az ejtőernyősök 
irányítását. Bár ez az egység is súlyos veszteségeket szenvedett az előző napihoz 
hasonló pontatlan ledobás miatt (két század a maorik állásain landolt, és a 240 
főből mindössze 80-an érték el saját vonalaikat), így is jelentősen növelték a 
Máleme körüli német védelem hatékonyságát.148 A délután folyamán pedig 
megkezdődött a hegyivadászok szigetre juttatása. Délután öt órára a 100. 
hegyivadász ezred II. zászlóaljának teljes állománya megérkezett Krétára. A 
brit tüzérség folyamatosan lőtte a kifutót, melynek következtében 20 repülőgép 

147  Beevor, 2007. 151–152; Spencer, 1962. 190. Aznap kora reggel még egy német Ju−52-es 
landolt a szektorban. Két pilóta, Koenitz és Steinweg a rádióban meghallotta a Rohamezred 
segélykérését, amelyben bejelentették, hogy gyakorlatilag kifogytak a lőszerből, a napközben 
súlyosan megsebesült Meindl vezérőrnagy pedig belehal a sebébe, ha nem kerül hamarosan 
kórházba. A két pilóta csendben megpakolta a repülőgépét utánpótlással, majd anélkül, hogy 
erre engedélyt kértek volna, Krétára repültek. Tavronitisztól nyugatra szálltak le a tengerparton. 
A géphez rohanó Fallschirmjägerek kipakolták az ellátmányt, majd feltették a gépre Meindlt és 
hét másik súlyos sebesültet. Néhány önkéntes megtisztította a ,,kifutópályát” a nagyobb szik-
láktól, és Koenitzék sikeresen visszatértek a kontinensre. Beevor, 2007. 152.

148  Kb. 400 fővel. Forty, 2002. 90.
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pusztult el. Az egyik szigetre repített haditudósító így számolt be a földet érésről: 
,,A jobb szárnyon végighasít egy géppuskasorozat. A pilóta fogát csikorgatja. 
Kerül, amibe kerül, le kell szállnia. Hirtelen felénk ugrik az  alattunk elterülő 
szőlő. A földhöz csapódunk. Azután az egyik szárny a homokba fúródik, és félig 
megperdíti balra a gépet. Emberek, ládák, zsákok, lőszer, repül minden előre… 
elveszítjük az uralmat saját testünk felett. Végül csak megállunk valahogy, a gép 
félig az  orrán.”149 A Fallschirmjägerek azonban nem engedték, hogy a védők 
elvágják a légihidat. ,,A németek […] olyan irgalmat nem ismerő céltudatossággal 
és energiával, amilyenre a britek gondolni sem mertek volna, nem hagyták 
eltorlaszolni a  leszállópályát. Zsákmányolt Bren golyószóró-hordozó lánctalpas 
járművekkel húzatták félre a sérült gépeket, és fegyverrel kényszerítettek 
hadifoglyokból összeállított munkacsoportokat a bombatölcsérek betömésére.”150 
A földi személyzet elképesztő gyorsasággal pakolta ki és fordította vissza 
a  Ju−52-eseket.151 Az így beérkező csapatok már elegendőek voltak ahhoz, 
hogy a légierő aktív támogatásával megállítsák a három új-zélandi zászlóalj 
rohamát, és súlyos veszteségeket okozzanak nekik.152

Itt az ideje részletesen elemeznünk, mi okozta a brit vezetés bénultságát és 
a  németek rugalmasságát. A legtöbbször a már fentebb említett érv szokott 
elhangzani, hogy a Creforce parancsnoksága – Freyberggel az élen – a tengeri 
inváziót tartotta az elsődleges veszélyforrásnak. Ez a tény természetesen teljesen 
helytálló. Freyberg és tisztjeinek többsége – a kapott Ultra-üzenetet félreértelmezve 
és a tengeri invázió lehetőségét hibásan mérlegelve – a tengeri inváziót tartotta 
az  elsődleges veszélyforrásnak. Véleményem szerint ez önmagában kevés lett 
volna a brit vereséghez. A német siker kulcsát sokkal mélyebben kell keresnünk.

Spencer a művében rámutat arra, hogy a szövetségeseknek egy olyan új 
harcmodorral kellett megbirkózniuk, ,,amely órákban számol, nem napokban”.153 
Ez a harcászati vezetési elv pedig az ún. Auftragstaktik154 volt, amelyet a németek 

149  Keegan, 2003. 286.
150  Beevor, 2007. 154.
151  A légihídról lásd Gion, 2000. 83–84; Spencer, 1962. 198–200; Beevor, 2007. 153–154; 

Keegan, 2003. 286; Forty, 2002. 90–92.
152  Gion, 2000. 92–94; Beevor, 2007. 163–166.
153  Spencer, 1962. 158.
154  A fogalom szó szerint ,,küldetésharcászat”-ot jelent. A szakirodalomban több néven is ta-

lálkozhatunk vele: küldetésorientált vezetés, feladatorientált vezetés/harcászat, küldetés- vagy 
feladatalapú vezetés, vezetés megbízással, megbízáson alapuló vezetés, megbízásos taktika, ke-
ret jellegű vezetés, vezetés direktívákkal stb. Lippai, 2004b. 77. A terminus hivatalosan a Bun-
deswehr 1956-os felállításával vonult be a német katonai szabályzatokba. Lippai, 2004a. 33.
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már az első világháború folyamán is gyakoroltak, a második világháború során 
pedig egyenesen tökélyre fejlesztettek. Az Auftragstaktik gyakorlatának első 
csírái azonban ennél jóval korábbra nyúlnak vissza. A  napóleoni háborúk 
kudarcai (Jéna, 1806) ráébresztették a porosz tisztikart, hogy egy újfajta vezetési 
filozófiára van szükségük a győzelem kivívásához. Ennek kapcsán született meg 
a később Auftragstaktik névre elkeresztelt harcászati módszer, szellemi atyjának 
Gerhard Scharnhorst porosz tábornokot tekintik.155 Az újabb lökést az elmélet 
tökéletesítésére a német egyesítési háborúk adták:156 a XIX. század közepétől 
a porosz hadseregben egyre nagyobb teret nyert az ún. ,,megbízásos taktika”. 
Az 1870−71-es eredmények hatására Helmuth von Moltke, a modern német 
hadsereg megteremtője a felsőbb vezetőknek adott instrukcióiban hangsúlyozta 
a csapattisztek önállóságának jelentőségét: ,,A felhasználandó részek parancsnokait 
határozottan megfogalmazandó megbízással kell ellátni, viszont nem szabad őket 
korlátozni az alájuk tartozó egységek feletti rendelkezésben, miközben a megbízás 
teljesítéséhez szükséges eszközöket kiválasztják.”157 Az elmélet szerint a harctéri 
parancsnokok hatáskörébe tartozott, hogy eldöntsék, a kapott feladatot 
milyen módon hajtják végre, és a rendelkezésre álló eszközöket és csapatokat 
hogyan használják fel. Voltak természetesen olyan helyzetek, amelyekben 
ez a rugalmasság nem bontakozhatott ki: bár az első világháború kitörésekor 
a német császári hadvezetés alapvetően a feladatorientált vezetés szellemében 
képzelte el a  hadműveletek lebonyolítását, a nyugati front lövészárok-
harcaiban, a támadó hadműveletekben szűk tér nyílt a katonai leleményesség 
és rögtönzés számára csakúgy, mint az egyes fegyver- és haderőnemek közötti 
széles körű kooperációra.158 Bár a keleti arcvonalon és egyéb hadszíntereken 
sor került mozgó háborúra, valamint Nyugaton is bevetették a feladatorientált 
harcászatnak megfelelő rohamcsapatokat,159 a  ,,megbízásos taktika” számára 
a motorizált hadviselés és a Blitzkrieg jelentette az ideális közeget.

Páncélos és gépesített alakulataik technikai fejlesztése mellett a németek nagy 
energiát fektettek az újfajta hadviselésre való elméleti felkészítésre is. Heinz 
Guderian műve160 kiváló kézikönyvnek bizonyult a jövő harckocsizói számára, 
de a Blitzkrieg ennél jóval kiterjedtebb együttműködést kívánt meg a Wehrmacht 

155  Lippai, 2004a. 33.
156  Lippai, 2004b. 83.
157  Caspar, 2001. 43.
158  Lippai, 2004b. 84–85.
159  Vö. Szijj–Ravasz, 2000. 586–589.
160  Guderian, 1999.
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különböző fegyvernemeitől. A harckocsizók nem lettek volna képesek sikereket 
elérni, ha az őket támogató gyalogsági tisztek nem rendelkeznek hasonló 
rugalmassággal és kezdeményezőkészséggel. Ennek biztosítására Beck tábornok 
1936-ban kiadta Truppenführung (Csapatvezetés) című előírását.161 A kézikönyv 
− ahogy azt a Hart fivérek által írt kötetben olvashatjuk − ,,teljes mértékben mentes 
volt a haderőnemenként különböző elméletekkel együtt járó »lokálpatriotizmustól«, 
és a hadseregre mint egészre vonatkozott.”162 A Truppenführung megfogalmazta 
az Auftragstaktik fontosságát az egyes alakulatok vezetésében. Érdemes itt 
idéznünk egyes részeket a dokumentumból:

,,1. A háború művészet, tudományos alapokon nyugvó szabad, kreatív 
tevékenység. A legmagasabb igényeket támasztja az ember teljes személyiségével 
szemben.

2. A háború művészete az állandó változás állapotában van. Az új fegyverek 
megkövetelik [a katonától] a folytonos fejlődést […].

3. A körülmények gyorsan és gyakran nem várt módon változnak, és az egyes 
tényezőket csak ritkán lehet előre látni. Gyakran azoknak a tényezőknek van 
a legfontosabb szerepe, amelyeket előzőleg nem is vettek számításba.

10. […] A csatatéren való magárautaltság független gondolkodást és cselekvést 
követel meg a harcosoktól, akiknek minden helyzetet megfontolt, határozott és 
világos módon kell kihasználniuk. Teljes mértékben tudatában kell lenniük azzal, 
hogy csak az eredmény számít.

11. A parancsnokok és katonák minősége határozza meg egy egység harci 
erejét (Kampfkraft), amelyet megfelelően kell támogatnia az utánpótlásnak és 
az ellátásnak. […] A magas harci erő ellensúlyozhatja a számbeli hátrányt.

15. […] Egy háborúban a határozott cselekvés a siker legfontosabb előfeltétele. 
Mindenkinek, a legmagasabb parancsnoktól kezdve a legfiatalabb katonákig 
bezárólag tisztában kell lennie azzal a ténnyel, hogy a cselekvésképtelenség és 
az elszalasztott lehetőségek sokkal nagyobb súllyal esnek latba, mint a hibás döntések.

28. […] A sebesség, a mozgékonyság, a hosszú menetek, az éjszaka és a terep, 
a meglepetés és a dezinformáció kihasználásának segítségével még a gyengébb fél 
is legyőzheti erősebb ellenfelét a döntő pontokon.”163

A fenti idézetből kitűnik a támadó harcászat fontossága. A Truppenführung 
rámutatott, hogy a támadás általában eredményesebb a védekezésnél, és hogy 

161  Caspar, 2001. 42.
162  Hart–Hart–Hughes, 2000. 8.
163  Van Creveld, 1983. 30−32.
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gyorsasággal és meglepetéssel egy számbeli fölényben lévő, erősebb ellenfelet 
is le lehet győzni.164

A krétai csata során kiválóan megmutatkozott az Auftragstaktik eredménye. 
A Máleme körüli harcok elemzésénél láthattuk, hogy a német tisztek 
elképesztő gyorsasággal reagáltak az eseményekre. Másfél órával a földet 
érés után már egyértelművé vált számukra, hogy az eredeti terv − a repülőtér 
több oldalról való lerohanása − megvalósíthatatlan, továbbá jóval erősebb 
brit kötelékekkel állnak szemben, mint amiről eredetileg informálták őket. 
Nem pazarolták az  idejüket arra, hogy bevárják a reptértől keletre és délre 
földet ért ejtőernyősök maradékának visszaszivárgását. A rendelkezésükre 
álló erőkkel számolva döntöttek a szektor elfoglalásának új módjáról, és 
ez végül sikerrel járt. Nem ragaszkodtak mereven a kapott parancsokhoz, 
és nem feljebbvalóiktól várták az utasításokat. A döntések a helyszínen, 
a  valós körülmények és igények figyelembevételével születtek, és azonnal 
végrehajtották őket. Az  ejtőernyősök néhány óra alatt megszerveztek egy 
támadást – mint láttuk, ehhez a brit parancsnokságnak két napra volt szüksége. 
Neumann pár perc alatt gyűjtötte össze azt a csapatot, amely végül elfoglalta 
a 107-es magaslatot. Koenitz és Steinweg szintén egyénileg döntötte el, hogy 
utánpótlást szállít a szorongatott Rohamezrednek. Ezekből a műveletekből jól 
látszik, hogy a német katonai gondolkodásban elsősorban a cél gyors elérése és 
a ,,hogyan?” kérdése számított, nem pedig az, hogy vajon sikerrel jár-e az akció, 
és milyen következményekkel járhat a vereség. A villámháború kulcseleme 
a támadás lendületének fenntartása volt – bármi áron.165

Persze az Auftragstaktiknak is megvoltak a maga árnyoldalai. A támadás üte-
mének fenntartása azt jelentette, hogy gyakran súlyosabb veszteségekkel járó 
hadmozdulatokat is végre kell hajtani, hogy ezzel is időt nyerjenek, például 
menetből kell elfoglalni bizonyos célpontokat, megfelelő tüzérségi támogatás 
és előkészítés nélkül. Ennek ellensúlyozására különösen fontossá vált az egyes 
fegyver- és haderőnemek közötti együttműködés, hiszen például a földi egysé-
geket támogató bombázókötelékek betölthették a hiányzó tüzérség szerepkö-
rét. A veszteségek ilyen irányú mérséklésén túl azt sem szabad elfelejtenünk, 
hogy összességében a villámháborús hadsereg ,,pozitívan” kerül ki a veszteségi 
mérlegből, mert a háború lerövidített időtartama a veszteségeket is csökkentet-
te. A Franciaország elleni hadjárat egy hónapja alatt például a németek 150 ezer 

164  Hart–Hart–Hughes, 2000. 9; Van Creveld, 1983. 30−32.
165  Turcsányi–Hegedűs, s. a. 18.
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embert veszítettek.166 Egy hónap alatt ez magas arány, ha azonban figyelem-
be vesszük, hogy ezzel véget is értek a hadműveletek, rendkívül optimálisnak 
mondható, különösen az első világháború milliós veszteségű anyagcsatáihoz 
képest, amelyek képtelenek voltak kicsikarni a győzelmet.

A németek krétai veszteségeit is érdemes ebben a kontextusban megvizsgál-
nunk. A németek 350 repülőgépet és nagyjából 6000 embert veszítettek a had-
műveletben.167 Ez a bevetett élőerőkhöz képest valóban nagyon magas, 30% 
fölötti arányt jelentett, különösen, hogy ennek jó részét a 7. ejtőernyős-had-
osztály szenvedte el, amelynek személyi állományának közel fele elesett. Ezen 
az áron azonban a német uralom kérdése a Földközi-tenger keleti medencé-
jében a háború végéig nem kérdőjeleződött meg – dacára a szövetséges pró-
bálkozásoknak és ellenállási mozgalmaknak. Keegan azon érve, mely szerint 
Krétán ,,a légideszantcsapatok teljes szervezeti struktúrája katasztrofális károkat 
szenvedett”168, nem állja meg a helyét. Egy évvel később, a Málta ellen tervezett 
támadáshoz már a Kréta ellen bevetett légideszant erők mennyiségének más-
félszeresét vonták össze Olaszországban. A Turcsányi–Hegedűs-szerzőpáros 
könyvéből egyértelműen kiderül, hogy a további német légideszant-hadmű-
veleteknek egyetlen akadálya volt: Adolf Hitler túlzott és irreális félelme.169 
A Málta elleni hadműveletben talán – talán 170– ismét több ezer német ejtőer-
nyős esett volna el, de aligha valószínű, hogy a szigetet védő erők ellen tudtak 
volna állni egy 30 ezer fős légideszant rohamának. A sziget 1942 tavaszán törté-
nő elfoglalása pedig alapvetően megváltoztatta volna az afrikai harcok menetét. 
Az egyszeri kockázat helyett azonban a németek hosszú és veszteségteljes légi 
offenzívába kezdtek a sziget ellen, melynek során 500 repülőgépük pusztult el, 
a sziget mégis ,,elsüllyeszthetetlen repülőgép-anyahajónak” bizonyult.171 Ami en-
nél is súlyosabb érvágásnak bizonyult, az az Afrika Korpsnak küldött 
töménytelen hadianyag volt, mely a tenger fenekén végezte a Máltáról felszálló 

166  http://www.shift.sk/military/martin100/francia.html. Letöltés: 2008. március 18. 
167  Beevor, 2007. 222; Keegan, 2003. 290–291; Forty adatai ettől lényegesen különböznek: 

szerinte 143 db Ju−52-es megsemmisült, 120 db megrongálódott, 8-nak pedig nyoma veszett. 
Forty, 2002. 156. Hoyt adatai: 146 elpusztult és 150 sérült gép. Hoyt, 1994. 137.

168  Keegan, 2003. 291.
169  Turcsányi–Hegedűs, s. a. 31.
170  A hadműveletre kijelölt egységek között szerepelt a 22. légiszállítású hadosztály is, vagyis 

– Krétával ellentétben – a földet érő csapatok jelentős nehézfegyverzetre (harckocsik, nehéztü-
zérség) és pontosabb deszantolásra számíthattak volna, amely radikálisan csökkenthette volna 
a veszteségeiket.

171  Turcsányi–Hegedűs, s. a. 31; Macdonald, 1998. 57.
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brit bombázók miatt. 1941 decemberében például a DAK-nak küldött utánpótlás 
60%-át süllyesztette el a brit légierő, erre Rommelnek égető szüksége lett volna 
az afrikai harcokban. A sziget elfoglalása egyszer és mindenkorra megoldotta 
volna a német konvojok biztonságának kérdését, és egyben lehetetlenné tette 
volna brit hajók Alexandriába történő eljutását, Hitler ellenkezése azonban 
katasztrófába sodorta a térségben küzdő német erőket.

Mindezen paradigmák bemutatása után láthatjuk: a krétai német győzelem 
okát nem a materiális tényezőkben, hanem a német hadsereg hadi kultúrájá-
ban, illetve a brit hadsereg mentalitásának fogyatékosságaiban kell keresnünk, 
melyek különösen koncentrált formában jelentkeztek az ütközet folyamán. 
A védőknek minden eszköz a rendelkezésére állt ahhoz, hogy visszaverjék a tá-
madókat, de az adódó lehetőségeket sorra elszalasztották, míg a német tisztek 
kíméletlen pontossággal vezették megmaradt alakulataik harcát.

Dolgozatom utolsó fejezetében az arnhemi csatával szeretnék röviden 
foglalkozni. Azért tartom ezt különösen fontosnak, mert ez a hadművelet 
számos ponton párhuzamot mutat a krétai összecsapással, csak éppen 
a szerepek cserélődtek fel: ’44-ben a német alakulatoknak kellett elhárítaniuk 
egy nagyméretű szövetséges légideszant-inváziót, amelynek – szemben a ’41-es 
német hadművelettel – komoly esélyei voltak a sikerre. A materiális tényezőket 
azonban itt is felülírta a német alakulatok precíz vezetése és a támadóknál 
nagyságrendekkel rugalmasabb harceljárása, és ez meghozta a Wehrmacht 
utolsó nagy hadászati győzelmét a nyugati fronton.

Arnhem. A hasonlóságok

Mint utaltunk rá, az arnhemi és krétai légideszant-hadműveletek közötti 
hasonlóságok számottevőek. Ezek a következők:

1. Mindkét ütközetben egy súlyos vereségek után megtizedelt hadseregnek 
kellett helytállnia az ellenfél legmagasabb technikáját és elit egységeit felvonultató 
támadásával szemben.

A német hadsereg története egyik legnagyobb vereségét szenvedte el ’44 nya-
rán, a szövetségesek többszörös túlerejével szembeni reménytelen küzde-
lemben. Három hónapon keresztül sikerült megakadályozniuk az angolszász 
csapatok kitörését a normandiai hídfőből, ezután azonban a német arcvonal 
összeomlott. A Wehrmacht közel félmillió embert és másfélezer harckocsit172 

172  Blandford, 2000. 272–273. Kershaw adatai: 23 019 halott, 198 616 hadifogoly és eltűnt, 
67 240 sebesült. Kershaw, 1998. 17. Keegan adatai: 50 ezer halott, 200 ezer fogoly, 1300 harcko-



260 Marsai Viktor

veszített a harcokban, és visszavonuló alakulatai csak szánalmas roncsai voltak 
hajdani állományuknak. A II. SS-páncéloshadtest például alig 6-7 ezer emberrel 
rendelkezett, az eredeti állomány 20-30%-ával, és talán egy tucatnyi, részben 
javítás alatt lévő harckocsival.173 Különbség persze a ’41-es brit és a ’44-es német 
hadsereg között, hogy a Wehrmacht leharcolt alakulatai arányaiban sokkal 
súlyosabb veszteségeket szenvedtek el Normandiában, mint a szövetségesek 
Görögországban, és harci moráljuk sem volt olyan magas, mint az új-zélandi és 
ausztrál katonáknak Kréta szigetén. Legtöbben tudták, elvesztették a háborút, 
és ez a mondás járta köztük: ,,Élvezd a háborút, amíg csak teheted, mert a béke 
borzalmas lesz!”174 

2. Ehhez szorosan kapcsolódik a védekező csapatok hadrendjének és 
összetételének hasonlósága. Mind Freyberg, mind a hollandiai német erőket 
irányító Walter Model tábornagy seregét a számtalan másodvonalbeli alakulat, 
a  magasabb egységek mellett a különféle csapattöredékek átláthatatlan 
egyvelege jellemezte. Az Arnhem védelmére siető Ludwig Spindler őrnagy – 
aki a 9.  Hohenstaufen SS-páncéloshadosztály páncélos tüzérezredének volt 
a parancsnoka – harccsoportját például saját, löveg nélküli tüzérei alkották, majd 
csatlakozott hozzájuk egy utászalakulat, légvédelmi tüzérek, páncélgránátosok, 
harckocsizók páncélosok nélkül, szerelők, hadtápalakulatok és egy csoportnyi 
sebtében odavezényelt haditengerész.175 Hivatalosan mindkét hadsereg harcoló 
állománya messze elmaradt a csapatok létszáma alapján elvárhatótól, ugyanakkor 
– mint Spindler esetében láthattuk – az ütközetek során a gyalogsági harcban 
járatlan alakulatok többségét is bevetették ilyen szerepkörben, sokszor a vártnál 
jóval kedvezőbb eredménnyel. Ezen egységek néhány esetben fontos szerepet 
játszottak egyes összecsapások kimenetelében. Krétán a sebtében felállított 
és fegyverzettel alig rendelkező 8. görög ezred szinte példátlan hősiességgel 
és elszántsággal biztosította a brit csapatok visszavonulását az evakuációs 
partszakaszra azáltal, hogy napokig feltartóztatta a Creforce bekerítésére küldött 
német motorizált egységek előretörését. Arnhemnél a Spindler-harccsoportnak 
döntő szerepe volt abban, hogy az 1. brit légideszant-hadosztály alakulatai közül 
csak John Frost alezredes 2. zászlóaljának sikerült elérnie az arnhemi hidat, és 
ezt az egységet is órák alatt elszigetelték anyaalakulatától. Spindler meglehetősen 

csi. Keegan, 2003. 698. A normandiai csatáról írt monográfiájában azonban ő is félmillió em-
bert és 2200 harckocsit említ német veszteségként. Keegan, 1992. 315–316.

173  Kershaw, 1998. 17–21, 64–69.
174  Kershaw, 1998. 100.
175  Kershaw, 1998. 181–187. Vö. Forty, 2002. 163–165; Kershaw, 1998. 611–630.



261Daidalosz visszatér. Az 1941-es krétai csata

vegyes csapattestekből álló harccsoportja a megfelelő irányítás következtében 
képes volt arra, hogy a brit légideszant-hadosztály túlerejű támadásait újra és 
újra visszaverje, és végül megadásra kényszerítse Frost erőit. 176

3. A támadók mindkét esetben teljes légi fölénnyel rendelkeztek a védőkkel 
szemben. Mint láttuk, Krétán nem tartózkodott szövetséges repülőgép, és 
a RAF afrikai támaszpontokról felszálló bombázói, illetve Iráklióba vezényelt 
vadászgépei177 semmiféle hatást sem gyakoroltak a csata kimenetelére. 
Hollandiában az angolszász alakulatok szintén teljes légi fölényt élveztek, 
ugyanakkor a rendelkezésükre álló légierő nagyságrendekkel nagyobb 
volt Richtofen ’41-es hadtesténél. Míg ő nagyjából 570 harci repülőgéppel 
támogathatta a 7. ejtőernyős-hadosztály hadműveleteit, a szövetségesek 
Hollandiában 2400 vadászgépet és bombázót vetettek be erre a célra. 
A különbség különösen akkor számottevő, ha figyelembe vesszük, hogy a két 
csatatér méretei nagyjából hasonlóak voltak. 

Ugyanakkor mindkét légierő támogatásának hatékonyságát jelentősen 
csökkentették különféle tényezők: a német légierőnek a földi csapatok támogatásán 
túl a brit flottaegységek elpusztítását is feladatul tűzték ki, emiatt jelentősen meg 
kellett osztania erőit. A szövetséges légiflottát pedig két elem is korlátozta: egyrészt 
a gyakran rossz időjárás, másrészt az a parancs, hogy – miután a földi csapatok 
támadása a heves német ellenállás miatt nem a kellő ütemben haladt – a légierő 
döntő hányadát a XXX. hadtest offenzívájának támogatására kell bevetni, hogy 
a páncélosok minél előbb elérhessék a légideszant-egységeket.178

4. Mindkét bevetésen az ejtőernyősöknek hosszabb ideig kellett önállóan 
működniük, és a számukra kitűzött feladat elérése nemcsak a csata megnyerése, 
hanem saját túlélésük szempontjából is döntő fontosságú volt. Krétánál láthattuk, 
hogy kudarc esetén a Fallschirmjägerek nem számíthattak evakuációra. 
Hollandiában ugyan elméletileg visszavonulhattak, de a saját csapataitól 
legtávolabb bevetett 1. brit légideszant-hadosztály földet érési zónáját 
a frontvonaltól 130 km-re jelölték ki.179 Ez azt jelentette, hogy – még a tervek 
szerint is – másfél-három napig semmiféle támogatásra nem számíthattak, csak 
saját állományukra és nehézfegyverzetükre. Ezen túlmenően, ha a XXX. hadtest 
támadása bármiféle okból nem a tervek szerint halad – mint ahogy ez meg 
is történt –, ez az idő tovább növekszik. Frederick Browning altábornagy, 

176  Kershaw, 1998. 295–315., különösen 579.
177  Beevor, 2007. 178–179., 181.
178  Turcsányi–Hegedűs, s. a. 84.; White, 1992. 58.
179  Turcsányi–Hegedűs, s. a. 81.; Macdonald, 1998. 144–145.
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az 1. szövetséges légideszant-hadsereg parancsnoka éppen ezért aggályait fejezte 
ki a hadművelettel kapcsolatban: ,,Uram, azt hiszem, hogy talán egy híddal 
tovább megyünk a kelleténél.”180 Az események hamarosan igazolták félelmeit.

5. A fenti problémát továbbvezetve, mindkét támadást kapkodva, nem 
kellő gondossággal tervezték meg. Kréta elfoglalásának előkészületei során 
a fő probléma a megfelelő logisztikai háttér előteremtése volt. Annak 
megszervezésére, hogy az összegyűlt erők hol és miként támadnak, 
jóval kevesebb idő jutott.181 A Market−Garden-hadműveletnél182 pedig 
a szövetségeseknek rendkívül rövid idő, mindössze egyetlen hét állt 
a rendelkezésre a felkészüléshez.183 A tervek ezért mindkét esetben magukon 
hordozták a kapkodás és az átgondolatlanság jeleit. Student – mint később 
kiderült – teljesen téves információkkal rendelkezett a sziget védelméről. Bár 
ez alapvetően a német hírszerzés hibája volt, azonban Student is vétkes volt 
abban, hogy kritika nélkül elfogadta ezeket a jelentéseket. Több tisztje javasolta, 
hogy a csapatok támadását a biztos siker érdekében egy helyre összpontosítsák, 
a tábornok azonban elvetette a javaslatot.184 A 22. légi szállítású hadosztály 
helyett, amely biztosíthatta volna ejtőernyősei számára a nehézfegyverek 
támogatását, beleegyezett az 5. hegyivadász-hadosztály bevetésébe. Emiatt 
csapatai fölöslegesen nagy veszteségeket szenvedtek, ráadásul alapvetően a brit 
vezetés mulasztásainak köszönhették, hogy egyáltalán elfoglalták a szigetet. 

Bernard Montgomery tábornagy szintén súlyos hibákat követett el 
a Market−Garden tervezése során. Láthattuk, hogy az ő tisztjei közül is többen 
ellenezték a hadművelet túlzott célkitűzéseit, de süket fülekre találtak. Pedig 
már a támadásra szánt erők összevonásánál megmutatkoztak a hiányosságok. 
Mivel a normandiai bevetés veszteségei miatt a szövetségesek szállítógép-
kapacitása jelentős károkat szenvedett, Studenthez hasonlóan az angolszász 
parancsnokok is kénytelenek voltak lemondani a bevethető nehézfegyverzet 
egy részének deszantolásáról, melyek hiánya (különösen a könnyűharckocsiké) 
végzetesnek bizonyult az arnhemi hídért vívott harcokban.185 Részben ezen 
veszteségekhez kapcsolódott a terv azon hibás eleme, amely miatt az 1. brit 

180  Macdonald, 1998. 146.
181  Beevor, 2007. 83.
182  Az arnhemi légideszant-hadművelet hivatalos elnevezése.
183  Turcsányi–Hegedűs, s. a. 82; Montgomery, 1981. 271–272.
184  Beevor, 2007. 86.
185  Turcsányi–Hegedűs, s. a. 82–83, 85.
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légideszant-hadosztályt nem egyszerre dobták le, hanem három nap alatt,186 
tehát ugyanúgy szétforgácsolták erőit, mint Student a sajátját Krétánál. 
A  szövetséges vezetés nem vetett be kommandókat sem, amely jelentősen 
hátráltathatta volna a német erősítések beérkezését, és a földi egységek 
támogatásával megbízott légierejük sem volt képes számottevően hátráltatni 
a német erő-átcsoportosításokat.187 Ahogy a német vezetés megállapította, 
,,a deszantosok földet érése alatt, a jó idő ellenére, a német csapatok mozgása 
csaknem teljesen akadálytalan volt”.188 Ugyanakkor az angolszász vezetés a fenti 
hiányosságok kiküszöbölésére – részben a várható veszteségek miatt – nem 
vállalta azt a kockázatot, hogy csapatai vitorlázógépes rohamkülönítményekkel 
foglalják el a hidakat, és tartsák a néhány km-rel távolabb ledobott ejtőernyősök 
megérkezéséig. Ez a  módszer valószínűleg célravezető lett volna, de a brit 
parancsnokok különféle érvekre hivatkozva végül elvetették.189 A zavart tovább 
növeli a tény, hogy azt a kockázatot viszont vállalták, hogy egyetlen műútra 
alapozzák a szárazföldi hadsereg offenzíváját, amely a csata során folyamatosan 
a németek nyomása alatt állt, és amelyet szeptember 22-e és 23-a között 36 órára 
lezárt a német hadsereg.190 Bár a holland tisztek folyamatosan szorgalmazták, 
hogy a másodrendű utakon a britek küldjenek előre könnyű gépesített erőket, 
azok sokáig elzárkóztak ettől, és tovább folytatták nagy veszteségekkel járó 
frontális támadásukat a  ,,pokol főútjának” elnevezett aszfaltcsíkon.191 Mikor 
végül engedtek az unszolásnak, kiderült, hogy a mellékutak harckocsikkal is 
járhatóak, és így a hadművelet hatodik napján sikerült felvenni a kapcsolatot 
a ledobott lengyel és brit erőkkel.192

Néhol tehát túlzott kockázat és fölösleges veszteségek, máshol 
döntésképtelenség, rugalmatlanság és az áldozatoktól való ódzkodás 
jellemezte a Market−Garden-hadművelet tervét, amelynek egyenetlenségei és 
ellentmondásai a csatatéren bosszulták meg magukat.

6. Végül megemlíthetjük, hogy mindkét összecsapás esetében a stratégiai érdeke-
ken túl más, személyes motivációk is mozgatták a hadműveletek tervezőit. A krétai 
csatában Student – a nyilvánvaló hadászati érveken túl – a német szárazföldi erők 

186  Kershaw, 1998. 578.
187  Turcsányi–Hegedűs, s. a. 82.
188  Kershaw, 1998. 573.
189  Turcsányi–Hegedűs, s. a. 85–86.
190  Kershaw, 1998. 489.
191  Kershaw, 1998. 203.
192  Turcsányi–Hegedűs, s. a. 85.
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előítéletével szemben be akarta bizonyítani fegyverneme létjogosultságát és nélkü-
lözhetetlen szerepét a német villámháborús stratégiában. Arnhemnél pedig a két 
szövetséges fél, a britek és az amerikaiak versenyfutása húzódott az akció hátteré-
ben.193 A megnyúlt utánpótlási vonalak miatt nem volt lehetséges, hogy mindkét 
hadsereg egyszerre indítson erőteljes offenzívát, így kérdésessé vált, melyik tábor-
nokot, Montgomeryt vagy George Pattont éri-e az a dicsőség, hogy térdre kény-
szerítheti Németországot. Montgomery ezért – némiképp hazárdjáték jelleggel 
– kidolgozta a Market−Garden-hadműveletet, amely a veszteségteljes harcok he-
lyett azt ígérte, hogy a deszantosok által biztosított folyosón keresztül néhány nap 
alatt elérve a Ruhr-vidéket, döntő csapást mérhetnek a német hadigazdaságra, és 
ezáltal a Harmadik Birodalomra, fél évvel lerövidítve a háborút.194

Arnhem. A különbségek

Az egyértelmű hasonlóságok mellett a két hadművelet körülményei számos 
ponton jelentős mértékben eltértek egymástól.

1. Arnhemnél a támadók egyértelmű számbeli és technikai fölényt élveztek 
a  védőkkel szemben. A német alakulatok összlétszámáról nehéz pontos adatot 
találni. A szövetséges támadás irányában Kurt Student tábornok 1. ejtőernyős 
hadserege tartott egy közel 120 km-es frontszakaszt. A hangzatos ,,hadsereg” 
elnevezés valójában egy 20  ezer katonát és 25 különféle rohamlöveget és 
páncélvadászt magában foglaló, megerősített hadosztály erejű seregcsoportot takar. 
A Normandiából történő visszavonulás során ehhez sodródtak még különféle 
csapattestek töredékei, illetve az arnhemi csata során a ,,hadsereg” a Birodalomból 
is kapott erősítéseket. A Kershaw könyve végén található összefoglaló táblázat 
alapján az  Arnhem–Oosterbeek-térségben nagyjából 11  ezer német katona 
harcolt a csata végére, az ejtőernyős-folyosó mentén pedig 15  ezer.195 A 25 db 
különféle páncéloshoz még 40 db Tigris és Párduc típusú harckocsi érkezett a csata 
során (szeptember 21-én), ezenkívül becsléseim szerint még körülbelül 60–70 db 
különféle típusú – részben elavult – páncélos állt a németek rendelkezésére.196

193  A vitát lásd: Montgomery, 1981. 262–272.
194  Macdonald, 1998. 144. Keegan, 2003. 738. Montgomery később is úgy vélekedett, hogy 

nem a tervezésen múlott a hadművelet kudarca, hanem elsősorban a szövetséges főparancsnok-
ságon, amiért az nem támogatta teljes vállszélességgel a Market−Gardent. Macdonald, 1998. 
154; Montgomery, 1981. 292–294.

195  Kershaw, 1998. 629–631, vö. még 54.
196  Turcsányi–Hegedűs, s. a. 84. Kershaw szerint 45 db Tiger II B típusú harckocsi érkezett 

a csatatérre. Kershaw, 1998. 514. Vö. még 184, 210, 224, 280.
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Velük szemben a szövetségesek haderejük legjobbjait, három légideszant-
hadosztályt és egy ejtőernyős dandárt készültek bevetni, amelyek mindegyike 
hajtott végre már éles bevetést (szemben a Krétán bevetett 7. ejtőernyős-
hadosztállyal), rendelkezett harci tapasztalattal és jól összeszokott egységnek 
volt mondható. Az angolszászok 34 ezer katonát, 570 ágyút és 2000 járművet 
deszantoltak a hadműveletben. Ezeket az erőket 1600 szállító és 478 vitorlázó 
repülőgép szállította a helyszínre két nap alatt. A hadműveleti zónát 2400 harci 
repülőgép biztosította. A szárazföldi lépcsőt a 2. brit hadsereg XXX. hadteste 
alkotta 50 ezer katonával és több száz páncélossal.197

A számok megdöbbentőek. 84 ezer szövetséges katonával szemben a csata 
legvégére is a németek csupán 26  ezer főt voltak képesek szembeállítani. 
Ráadásul ezek többsége másodvonalbeli (tartalékállományú) vagy nem 
gyalogsági harcra kiképzett (hadtápos, tengerész, tüzér, harckocsizó) katona volt. 
Természetesen figyelembe kell vennünk, hogy a környezeti adottságok miatt 
a brit hadtestnek nem volt lehetősége kellően szétbontakozni, és a páncélosok 
mozgásterét jelentősen leszűkítette a mocsaras terep, így a németeknek elég 
volt egy-egy kulcsfontosságú szakaszra összpontosítaniuk meglévő erőiket. 
Azt sem szabad azonban szem elől tévesztenünk, hogy magának a légi úton 
bevetett szövetséges erőnek a létszáma is közel másfélszerese volt a Wehrmacht 
által mozgósított erőknek. A szektorukat védelmező deszantosok – akik krétai 
társaikkal szemben bőven el voltak látva nehézfegyverekkel – ugyanazokkal 
az előnyökkel rendelkeztek, mint a XXX. hadtest útját álló német alakulatok, 
illetve a deszantosok harcálláspontjainak felszámolására küldött német 
harccsoportoknak ugyanazokkal a nehézségekkel kellett szembenézniük, mint 
a támadó brit páncélosoknak.

2. A német hírszerzés nem rendelkezett olyan pontos információkkal a szövet-
séges támadásról, mint a briteké Krétánál, ugyanakkor az angolszász csapatok 
felderítése – köszönhetően a holland ellenállásnak – elfogadható szinten műkö-
dött, így az 1. légideszant–hadsereg katonáit nem érte akkora meglepetés, mint 
a németeket a Merkúr-hadművelet során.

A német hírszerzés már szeptember 9-től folyamatosan bombázta Model 
tábornagyot figyelmeztetéseivel, amelyek szerint küszöbön áll a brit offenzíva, 
melynek valószínű főcsapása a Nijmegen–Arnhem–Wesel irányban várható. 
Tisztában voltak vele, hogy a támadás célja a Ruhr-vidék, és hogy elképzelhető az 

197  http://en.wikipedia.org/wiki/XXX_Corps_%28United_Kingdom%29. Letöltés: 2008. 
március 12. 
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ellenség részéről légideszant-csapatok bevetése is.198 Ezek az információk azonban 
csak a hírszerzőtisztek helyzetelemzéseiből és feltételezéseiből származtak, olyan 
típusú forrás, mint a briteknek az Enigma, nem állt a rendelkezésükre. Azt, hogy 
ezek a jelentések mennyiben befolyásolták a német vezetést, mi sem bizonyítja 
jobban, minthogy Model azt hitte, a támadó ejtőernyősöknek az a fő feladata, 
hogy őt elfogják.199 Kershaw műve jól szemlélteti a német parancsnokok között 
eluralkodó kezdeti zűrzavart.200 Ugyanakkor a britek tisztában voltak azzal, hogy 
a II. SS-páncéloshadtestet Arnhem körzetébe vezényelték feltöltésre, de úgy 
vélték, hogy a súlyos veszteségeket szenvedett egység nem lesz képes visszaverni 
a deszantosokat.201 Azt kell mondanunk, ez a brit feltételezés alapvetően 
helytállónak bizonyult. Az arnhemi hadművelet nem a II. SS-páncéloshadtest 
miatt végződött a  szövetségesek vereségével. Mint láttuk, ez az egység súlyos 
veszteségeket szenvedett a nyári harcokban, és amint a Turcsányi–Hegedűs-
szerzőpáros helyesen mutat rá, a csata alapvetően nem azon múlott, hogy 
a  térségben tartózkodott két német elit páncéloshadosztály, hiszen ezen 
egységek alig rendelkeztek egy századnyi harckocsival.202 Keegan érve, amely 
szerint ez az egyszázadnyi erő a két SS-hadosztály maradékával nagyobb tűzerőt 
képviselt, mint a teljes 1. légideszant-hadosztály, a brit alakulatok fegyverzetét 
megvizsgálva nem állja meg a helyét.203

A szövetségeseknek Arnhem esetében is minden anyagi tényező 
a  rendelkezésére állt, hogy győztesen kerüljenek ki az ütközetből. Közel 
négyszeres gyalogsági, legalább háromszoros páncélos és korlátlan légi 
fölényükre támaszkodva könnyen elérhették volna a kitűzött célokat. Ekkora 
túlerő még azt is lehetővé tette volna, hogy a tervezés során elkövetett hibákat 
a csata valós körülményeit és igényeit figyelembe véve korrigálják. Miért vallott 
mégis kudarcot a hadművelet?

Véleményem szerint az arnhemi ütközet végkimenetelének kulcsát ismét 
a szemben álló erők eltérő hadi kultúrájában és mentalitásában kell keresnünk, 
csakúgy, mint a krétai csata esetében. Hasonlóan a ’41-es eseményekhez, 
a  Wehrmacht Hollandiában is félelmetes gyorsasággal reagált az őt ért 
kihívásokra. Spencer mondatát, miszerint a németek órákban, a britek pedig 

198  Kershaw, 1998. 49–51.
199  Lucas, 1996. 103.
200  Kershaw, 1998. 119–123.
201  Macdonald, 1998. 146; Turcsányi–Hegedűs, s. a. 82.
202  Turcsányi–Hegedűs, s. a. 81; Keegan, 2003. 740.
203  Lásd Turcsányi–Hegedűs, s. a. 97–98.
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napokban számoltak, mi sem bizonyítja jobban, mint ha a német védők 
válaszlépéseit összehasonlítjuk Freyberg és tábornokainak reakcióival. Mint 
láthattuk, Krétán a német ledobási zónától 1,5–5 km-re lévő szövetséges 
tartalékok bevetésére csak 48 órával a támadás megindulása után került sor, 
amikor ezek az erők már nem voltak képesek megfordítani a csata kimenetelét. 
Ezzel szemben Arnhem körül a németek azonnal megkezdték csapataik 
átcsoportosítását a veszélyeztetett pontokra. Az 1. légideszant-hadosztály 
földet érési zónájához, Oosterbeekhez legközelebb állomásozó német egység 
Sepp Krafft SS-hadnagy kiképző- és pótzászlóalja volt. Krafft felismerte, 
hogy a támadás célja valószínűleg az arnhemi közúti híd, és sündisznóállásba 
telepítette 440 emberét. A  zászlóalj órákig feltartóztatta a briteket, és Krafft 
csak este 18 órakor vonult vissza, miután rájött, hogy a britek megkerülték 
csapatait.204 Ez a néhány óra elegendő volt ahhoz, hogy Spindler összegyűjtse 
katonáit, és a Krafft zászlóalját megkerülő britek – Frost alakulatát kivéve – 
beleütköztek harccsoportjának védelmi vonalába. Spindler eredetileg 120 fős 
egysége Dierenben, Arnhemtől 9 km-re állomásozott. Néhány alakulat még 
messzebbről érkezett. A parancsnoksága alá beosztott egységek közül a von 
Allworden-csoport 21 km-ről vonult a brit földet érési zóna irányába, mindezek 
ellenére egyes részei késő délután már harcban álltak Arnhemtől északra.205 
A brit egységek deszantolása 14 órakor vette kezdetét. A Spindler-harccsoport, 
amely pár órával korábban még nem létezett, 17 óra 30 perckor már megkezdte 
előrenyomulását Arnhem belvárosából Oosterbeek felé. A Spindler-csoport 
esetében ez azt jelenti, hogy nagyjából 3 km/óra sebességgel voltak képesek 
reagálni az eseményekre, a von Allworden-csoportnál még ennél is jobb arányt, 
5 km/órát kapunk. Ezzel szemben a britek krétai reakcióideje durva becsléssel 
1 km/napos átlagot ad. Spencer mondata kétségkívül helytállónak bizonyult.

,,A németek – írja Kershaw – megdöbbentő reakcióidőket produkáltak.”206 
A  szeptember 17-én földet ért hat brit és tizennyolc amerikai zászlóaljjal 
szemben a németeknek nagyjából 15 gyönge zászlóalja állomásozott a terü-
leten, vagyis a deszantosok nagyjából 2:1 fölényben voltak a védőkkel szem-
ben. 24 órával később már 36 német zászlóalj állt harcban, szeptember 19-re 
pedig ez a szám 46-ra nőtt. ,,A németek mindezt rögtönzéssel érték el, megra-
gadva minden elképzelhető szállítási lehetőséget úton, vasúton és a levegőben. 

204  Kershaw, 1998. 124–126.
205  Kershaw, 1998. 182–184.
206  Kershaw, 1998. 572.
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A  csapatok parasztkordékon, fagázos személyautókon, tehergépkocsikon, sőt 
akár tűzoltóautókon érkeztek az ütközet színhelyére.”207 Az ellenséggel harc-
érintkezésbe kerülve pedig a ,,harcolj, amint megérkezel, azzal, amit magad-
dal hoztál” elvét alkalmazták.208

Ezzel szemben a brit vezetés Arnhemnél sem állt a helyzet magaslatán. Lassan 
reagáltak a felmerülő problémákra, és gyakran hibásan. Mikor a földi támadás 
üteme lelassult, ahelyett, hogy a holland tisztekre és ellenállókra hallgatva könnyű 
lövészegységekkel és páncélozott alakulatokkal mellékutakon megkísérelték 
volna a gyorsabb előrejutást, a deszantosok számára nélkülözhetetlen légi 
támogatást nyújtó repülőgépeket visszarendelték a XXX. hadtest segítésére. 
A tények ismeretében persze kérdéses, mekkora támogatást nyújthatott 
volna a légierő a földet ért alakulatoknak. Egyrészt az elavult rádiókészülékek 
következtében a deszantosok gyakran képtelenek voltak kapcsolatba lépni 
a pilótákkal és meghatározni számukra a célpontokat, másrészt, ha ez mégis 
sikerült, ,,a pilóták ragaszkodtak ahhoz, hogy az ellenséges állásokat térképészeti 
pontossággal jelöljék meg számukra – s e kívánságukat az egyre zsugorodó hídfőbe 
beszorított, ostromlott ejtőernyősök persze nem teljesítették”.209 A szövetséges 
légierő átcsoportosítása inkább amiatt bizonyult végzetes döntésnek, hogy így 
a németek zavartalanul hajthatták végre csapatmozgásaikat.

A nijmegeni híd elleni támadás is jól példázza a szövetséges parancsnokok kö-
zött gyakran megnyilvánuló rugalmatlanságot. Az amerikai ejtőernyősök a város 
melletti Groesbeek-hegygerincnél értek földet, és ahelyett, hogy azonnal megroha-
mozták volna a hidat, értékes órákat vesztegettek el a magaslat megtisztításával és 
biztosításával, ahová tüzérségüket telepítették. Bár a magaslatok birtoklása kétség-
telenül döntő fontosságú volt a későbbi hadműveletek szempontjából, a 82. ame-
rikai légideszant-hadosztály 7277 embere kezdetben semmiféle ellenállásba nem 
ütközött. Minden különösebb erőfeszítés nélkül megrohamozhatták volna a lét-
fontosságú hidat, ám mikorra erre végül sor került, a németek összevontak annyi 
katonát a híd körül, amennyi képes volt megállítani a bátortalan amerikai táma-
dásokat.210 A 82. hadosztály zöme elégedetten tartotta állásait egészen szeptember 
18-a hajnaláig, amikor az első német ellentámadás megindult ellenük – nagyjá-
ból 2300 katonával, öt páncélozott felderítővel és három féllánctalpassal. A beve-
tett német alakulatok nagy részét másodvonalbeli katonák alkották. Rasch őrnagy, 

207  Kershaw, 1998. 573.
208  Kershaw, 1998. 183.
209  Turcsányi–Hegedűs, s. a. 83.
210  Turcsányi–Hegedűs, s. a. 82.



269Daidalosz visszatér. Az 1941-es krétai csata

a 406. hadosztály (amelynek csak a törzse létezett) parancsnokának segédtisztje, 
akit megbíztak egy zászlóalj vezetésével, így számol be a történtekről: ,,Öreg ba-
kák hasaltak ott, az első világháború veteránjai, akiket azért hívtak be, hogy men-
tesítsék a hadifogolytáborok őrségét adó zászlóaljak fiatalabb katonáit. Most őket is 
kicsapták az arcvonalba. Valaki a rajvonalból odakiáltott nekem: »Százados [sic!], 
mi 1914-ben már egyszer megrohamoztuk a Craoneer magaslatokat!« »Ja« – csak 
ennyit tudtam válaszolni.”211 A támadás kezdetben jól haladt, de Rascht hamaro-
san visszahívták a parancsnokságra, és a roham megfelelő vezető híján összeom-
lott. Az amerikaiak – akikhez időközben megérkezek a második hullám csapatai 
és felszerelése is – nem éltek a lehetőséggel, hogy teljesen szétverjék a demoralizált 
és kimerült német gyalogosokat. A szövetségeseknek csak szeptember 20-án sike-
rült elfoglalniuk a hidat.

Ezek a késedelmek az események tükrében végzetesnek bizonyultak. Ahogy 
a Turcsányi–Hegedűs-szerzőpáros írja: ,,jelentősebb páncélozott tartalékok térségbe 
érkezése […] 48 órát vett igénybe. A Market Garden légideszant-erői ez alatt a két 
nap alatt érhettek volna el átütő eredményt, később már nem”.212 Szeptember 19-
én már beérkeztek a német 107. páncélosdandár erői,213 és ez éreztette hatását 
a harcokban. Von Maltzahn őrnagy egységének nem voltak aggályai a mellékutakkal 
kapcsolatban, és súlyos csapásokat mértek a  szövetséges oldalvédekre.214 
Mindazonáltal ezek a páncéloserők sem lettek volna képesek megnyerni a csatát, 
ha a brit és amerikai parancsnokok rugalmasabban és a felmerülő problémákhoz 
jobban alkalmazkodva vezetik embereiket. Az arnhemi német győzelem újabb 
remek példája volt annak, hogy egy minden anyagi előnnyel rendelkező hadsereg 
hogyan szenved vereséget egy látszólag gyenge és szétvert ellenféltől csak azért, 
mert annak vezetői képesek kellő gyorsasággal átlátni és megfelelő válaszokat adni 
a kialakult helyzetre, kérlelhetetlen magabiztossággal és elszántsággal ütközetbe 
vezetni katonáikat, valamint a parancs és az előzetes tervek helyett a kitűzött 
feladatra koncentrálva elérni céljukat.

Befejezés

A háborúk történetében mindig alapvető fontosságú a szembenálló hadseregek 
erőviszonya, felszerelése, állapota, ellenségről szerzett információja. Ezek az – 

211  Kershaw, 1998. 212–219; Kershaw, 1998. 218–219.
212  Turcsányi–Hegedűs, s. a. 83.
213  Nagyjából 40 db közepes harckocsi. Kershaw, 1998. 262.
214  Kershaw, 1998. 260–266.
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általam materiálisnak nevezett – tényezők sok esetben (sőt megkockáztatom, 
az esetek többségében) valóban eldöntik egy-egy hadművelet kimenetelét. 
Ugyanakkor számos olyan példa van a hadtörténelemben, amikor az ezeken 
kívül álló tényezők felülírják az elvárásokat, és azok dacára az egyik fél a biztos 
vesztes pozíciójából képes győztesen kikerülni egy konfliktusból. A krétai csata 
– és a példa megerősítéséül röviden bemutatott Market−Garden-hadművelet – 
is ebbe a kategóriába tartozik.

Krétánál a szövetséges vezetés a tengeri támadástól tartva nemcsak azt 
mulasztotta el, hogy 20-án, kihasználva az ejtőernyősök óriási veszteségeit 
és kezdeti gyengeségét, egyetlen összpontosított támadással – amely minden 
bizonnyal sikerrel járt volna – elsöpörje ellenfeleit, hanem azt is, hogy ezt 
a végzetes mulasztást a következő napon jóvátegye. A britek 21-ét azzal 
töltötték, hogy kisebb tűzharcokat vívtak az ejtőernyősökkel, és a másnapi 
támadást tervezgették, miközben a németek egyre jobban megerősítették 
pozícióikat a reptér körül, és 16 óra után pár perccel légi úton megérkeztek 
a 100. hegyivadász-ezred II. zászlóaljának első egységei Kréta szigetére.215 Ezek 
után nem csodálkozhatunk azon, hogy a 22-i szövetséges támadást a németek 
visszaverték, és súlyos veszteségeket okoztak a briteknek.216 És bár a szigetért 
vívott harcok június 1-ig elhúzódtak, a reptér visszafoglalásának kudarca és 
a brit hadvezetés folyamatos ügyetlenkedése egyértelművé tette, hogy a védők 
veresége elkerülhetetlen. A német feladatorientált vezetés minden kezdeti 
hátrány ellenére – kihasználva a szövetségesek rugalmatlanságait – képes volt 
kierőszakolni a győzelmet, és megszerezni a szigetet.

Arnhemnél az anyagi tényezők szintén a szövetségesek győzelmét vetí-
tették előre, a hihetetlenül gyors német reakciók, valamint a brit és amerikai 
vezetés rugalmatlansága (túlzott ragaszkodás az egyetlen főúton való előre-
nyomuláshoz, a merész rohamok felvállalásának elutasítása a kulcsfontosságú 
objektumoknál, a légierő célszerűtlen alkalmazása) együttesen azzal a követ-
kezménnyel jártak, hogy a németek megnyerték az összecsapást.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy a német feladatorientált vezetés, az Auftragstaktik 
önmagában nem lett volna elegendő ahhoz, hogy a  Wehrmacht győztesen 
kerüljön ki ezekből a hadműveletekből. Mint láthattuk, ha a  szövetségesek 
megfelelően élnek a rendelkezésükre álló eszközökkel, a  németek minden 
katonai profizmusuk és célorientált vezetési stílusuk dacára biztosan vereséget 

215  Gion, 2000. 82–83.
216  Gion, 2000. 90–95.
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szenvednek ezekben a csatákban. Végig a szemünk előtt kell tartanunk, hogy 
a Harmadik Birodalom első osztályú tisztikara és legénységi állománya ellenére 
végül elvesztette a világháborút, és a feladatorientált mentalitás alulmaradt 
a szövetségesek túlerejével szemben. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy 
a  szövetséges vezetés a második világháború csatáinak jó részében a  fentebb 
bemutatottnál jóval kedvezőbb teljesítményt nyújtott.

A krétai és az arnhemi hadműveletek azért voltak alkalmasak az elemzésre, 
mert különösen tömör koncentrációban mutatták meg az egymással 
szembenálló két mentalitás előnyeit és hátrányait – és mindezt a gyakorlati 
alkalmazásban. Ahogy Spencer helyesen mutat rá, Stenzler és Gericke 
kétségkívül a  Wehrmacht legjobb tisztjei közé tartoztak,217 és ugyanez 
elmondható vezetőikről, Meindlről és Ramckéról is. Ugyanez vonatkozik 
az Arnhem környéki harcokat vezető német parancsnokokra. Ugyanakkor 
Spencer – alátámasztva azt, hogy a brit hadsereg is számos kiváló 
parancsnokkal rendelkezett, akik képesek voltak reagálni az ütközet során 
felmerülő problémákra – szintén azon a véleményen van, hogy talán egy 
tehetségesebb szövetséges tiszt és csapata (mint L. M. Inglis dandártábornok 
és 4. új-zélandi dandárja) megtarthatta volna a repteret.218

Ezek után következik természetesen az a kérdés, hogy a két csatában lá-
tott, a német villámháborús mentalitásból fakadó fölény milyen mértékben 
általánosítható a háború és a német Wehrmacht egésze szempontjából, il-
letve, hogy melyek voltak azok a korlátok, amelyek mégis megakadályozták 
a  végső német győzelmet. És míg az utóbbi kérdést könnyen megmagya-
rázhatjuk a szövetségesek túlerejével, az első kérdés vizsgálata olyan appa-
rátust igényel, amely túlmutat ezen dolgozat keretein. Bár számos forrás 
alátámasztja azt a feltételezést,219 miszerint igenis általános harcászati (és 
sokszor hadászati) fölénynek lehetünk a tanúi, még ekkor sem kaptunk egy-
értelmű választ arra a kérdésre, hogy miben gyökerezik ez a mentalitás. 
A villámháborús koncepció és az Auftragstaktik ennek fontos, de valószínű-
leg nem egyedüli eleme. A továbbiakban ezért érdemes lehet megvizsgálni 
a Harmadik Birodalom nevelésének és propagandájának, valamint a porosz 
katonai iskola hagyományának ezen harcmodor kialakulásában és a katonák 
mentalitásában játszott szerepét.

217  Spencer, 1962. 190.
218  Spencer, 1962. 159.
219  Vö. Számvéber, 2007. 44; Számvéber, 2001. 106–111; Ungváry, 1998. 176; Lucas, 1996. 

13; Spencer, 1962. 59.
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Mindezek után röviden ki kell még térnünk a krétai hadműveletnek 
az  ejtőernyős-hadviselésre gyakorolt hatására. Krétát a német ejtőernyősök 
nem tudták diadalként ünnepelni. A becslések szerint közel 4000 német 
katona esett el az összecsapásban, és ezek többsége az első pár órában.220 
Ahogy Student feljegyezte: ,,Hitler roppantmód elégedetlen volt az egész 
üggyel.”221 A Führer július 20-án közölte ejtőernyős-tábornokával: ,,Kréta 
bebizonyította, hogy lejárt az ejtőernyős katona ideje.”222 Hitler döntése bizonyos 
szempontból helytállónak bizonyult. A második világháború másik három 
nagy, roham jellegű ejtőernyős-hadművelete közül kettőben – Szicíliában 
és Normandiában – a  szövetségesek, bár győztek, de súlyos veszteségeket 
szenvedtek, és sikereikben döntő szerepe volt a felmentésükre siető és 
a  főerőket jelentő partraszálló egységeknek. Arnhemnél pedig, mint láttuk, 
katasztrofális vereséget szenvedtek. Az  ejtőernyősök ellenséges állások elleni 
közvetlen bevetésénél minden esetben számolni kellett a magas veszteségekkel. 
A 6. brit légideszant-hadosztály két nap alatt 13%-os veszteséget szenvedett 
Normandiában, amely más alakulatokkal összehasonlítva magas veszteség, 
az ejtőernyős-hadműveletek szempontjából viszont átlagosnak mondható.223 
Amerikai bajtársaikat ennél jóval súlyosabb veszteségek érték, a 82. légideszant-
hadosztály állományának 57%-a, a 101. 25%-a elesett, eltűnt, fogságba esett vagy 
megsebesült.224 Arnhemnél a bevetett légideszant erők 35%-os összveszteséget 
szenvedtek.225 Megállapíthatjuk tehát, hogy a légideszant-hadviselés eleve 
magában foglalja az átlagosnál magasabb emberáldozatot. 

Ugyanakkor a Fallschirmjägerek Krétánál, a szövetséges deszantosok pedig 
Szicíliában és Normandiában is döntő szerepet vállaltak a hadműveletek si-
keres végrehajtásában. A Turcsányi–Hegedűs-szerzőpáros által összegyűjtött 
második világháborús, hadműveleti szintű légideszant-bevetések 70%-a sike-
res, 15%-a pedig részben sikeres volt, és csak 15%-uk végződött egyértelmű 
kudarccal.226 Láthattuk azt is, hogy Hitler merev elzárkózása az újabb légide-

220  Keegan, 2005. 355. A német veszteségekről lásd még: Forty, 2002. 158; Beevor, 2007. 222 
és 329.

221  Keegan, 2003. 290.
222  Keegan, 2003. 290.
223  Turcsányi–Hegedűs, s. a. 80.
224  Turcsányi–Hegedűs, s. a. 80–81.
225  Kershaw, 1998. 586. Az 1. brit légideszant-hadosztály 7212, a 82. és 101. amerikai 1432, il-

letve 2110 főt vesztett, a XXX. hadtest nagyjából 1480 embert és 70 harckocsit.
226  Turcsányi–Hegedűs, s. a. 205–206.
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szant-vállalkozásoktól miként sodorta katasztrofális helyzetbe a Wehrmacht 
Afrikában és a Földközi-tenger medencéjében küzdő egységeit, nem beszélve 
a Szovjetunió elleni háború során elszalasztott lehetőségekről.227

A deszantosok kétségkívül meglehetősen ,,puha” célpontnak számítanak 
a csatamezőn a jól felszerelt ellenséggel szemben, ezért a megfelelő nehézfegy-
verek deszantolása, a légi fölény kivívása és az ellenség légvédelmi fegyvereitől 
való kellő távolságban történő földet érés elengedhetetlen feltétele a katasztró-
fák elkerülésének. A deszantalakulatok nagyfokú mobilitása és az ellenséges 
hátország tetszőleges pontján végrehajtható bevetése azonban olyan érveket je-
lent ezen fegyvernem alkalmazása mellett, amely biztosítja jelenlétüket a mo-
dern csatatereken is.
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Zusammenfassung

Marsai, Viktor: Daidalos kehrt zurück. 
Die Schlacht um Kreta (1941)

Beiträge zu einer Operation im Spiegel der deutschen 
Kriegsführungsart und Taktik

Fordította: Kovácsik Antal

In der Geschichte der Kriege sind Kräfteverhältnis, Ausrüstung und Zustand 
der sich gegenüberstehenden Armeen, sowie ihre über den Feind erworbenen 
Informationen immer von grundlegender Bedeutung. Diese vom Autor als 
materiell bezeichneten Faktoren entscheiden in vielen Fällen (in der Mehr-
heit der Fälle) tatsächlich den Ausgang einer Operation. Dennoch gibt es in 
der Militärgeschichte zahlreiche Beispiele, wenn externe Faktoren eine den 
Erwartungen widersprechende Situation ergeben, und die eine Seite aus einer 
offensichtlichen Verliererposition als Sieger hervorgehen kann. Die Schlacht 
um Kreta – und die als Verstärkung des Beispiels kurz dargestellte Operation 
Market-Garden – gehört auch in diese Kategorie.

Es wird versucht zu zeigen, welche die strategisch-taktischen Unterschiede 
waren, die die gegenüberstehenden Seiten während der Schlacht um Kreta 
kennzeichneten. Ferner wird analysiert, wie die deutschen Fallschirmjäger ih-
ren Willen einem Gegner aufzwingen konnten, der ihnen in vieler Hinsicht 
überlegen war.

Nicht verheimlichte Absicht der Studie ist es, einerseits einige grundlegende 
Topoi und Missverständnisse in Bezug auf die Schlacht um Kreta aufzuklären, 
die sich teils auf die Voreingenommenheit der angelsächsischen Fachliteratur 
zurückzuführen sind, teils aber auch als Folge der nicht ausreichenden 
Quellenkritik der einschlägigen Werke zu dieser Operation betrachtet wer-
den können; andererseits – 70 Jahre nach den Ereignissen – statt nationaler 
Mythenbildung das genauere Verständnis der Ereignisse in den Vordergrund 
zu stellen.
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Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit stellt der Autor die in der Fachliteratur 
vertretenen Ansichten über die Schlacht um Kreta dar, die in den folgenden 
Kapiteln ausführlich analysiert werden (strategische Bedeutung der Insel, 
Quantität und Qualität der sich gegenüberstehenden Kräfte, nachrichten-
dienstliche Quellen, britische und deutsche Struktur der Kriegsführung, so-
wie deren praktische Erscheinung während der Schlacht). Als Hauptursachen 
des deutschen Sieges bezeichnet der Autor die Vorzüglichkeit der deutschen 
Auftragstaktik und den schwerfälligen Führungsstil der britischen Befehlshaber. 
Das wird auch durch ein anderes Beispiel, die Arnheimer Operation veran-
schaulicht. Darüber hinaus beleuchtet die vorliegende Studie auch, was die 
Schlacht um Kreta in der Geschichte der Luftlandeoperationen bedeutete, 
und was für Konsequenzen von den beiden kriegsführenden Seiten aus dem 
Zusammenstoß in Bezug auf die weitere Anwendung der Waffengattung ge-
zogen wurden.
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