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Bevezetés

Az 1848—49-es magyarországi szabadságharc történetét tárgyaló 
művek számszerűen egy kisebb könyvtár állományával vetekednek, a 

korszak egésze mégsem tekinthető teljesen feltártnak. Egy ilyen mind
eddig csak érintőlegesen tárgyalt problémakört szeretnénk az alábbiak
ban bemutatni. A szabadságharc történetével foglalkozó szakemberek 

és a kor eseményei iránt érdeklődő laikusok előtt eddig sem volt titok, 
hogy e néhány mozgalmas hónap szereplői között szép számmal voltak 

egyháziak, köztük tábori lelkészek is. Gasparich Kilit nevét még a mar
xista történetírók is megemlítették, mint aki nem vállalt közösséget az 
„egyházi reakció”—val. Rónay Jácint neve tudományos teljesítménye mi
att ismert. A piarista történészek sohasem feledkeztek meg Erdősi Im
réről, a branyiszkói hősről. Mégis, a magyar hadsereg tábori lelkészei
ről nem született mindeddig összefoglaló munka. Nem tudjuk milyen 

körülmények között dolgoztak, milyen volt felekezeti összetételük. 
Mennyiben követték az osztrák példákat? Miről prédikáltak? Kik vol
tak elöljáróik? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ a 

következőkben. Az intézménytörténeti összefüggések ábrázolása mel
lett arra törekszünk, hogy az olvasó — ha csak vázlatosan is — képet 
kapjon azokról a lelkészekről, akik e nem mindennapi események kö
zött egyszerre akarták szolgálni egyházukat és hazájukat.

Elöljáróban szeretnénk utalni néhány problémára, amelyekkel 
mindvégig meg kellett küzdenünk. A témaválasztás olyan sajátos ha
tárterületet jelölt ki, amely egyszerre tartozik a hadtörténet és az egy
háztörténet témaköréhez is. Az ebből fakadó esetleges komplikációk el
kerülése érdekében igyekeztünk mindkét tudományág szempontjait — 
ha kellett akár kompromisszumok árán is — érvényesíteni. így a tábori 
lelkészek köréből kizártuk azokat, akiket még nem szenteltek (avattak) 
pappá (lelkésszé), de azokat is, akiknek jelentkezését a hadügyi admi
nisztráció elutasította. Munkánk során arra törekedtünk, hogy figye
lembe vegyük a cs.kir. hadsereg tábori lelkipásztorkodással kapcsolatos 

rendelkezéseit és hagyományait. Ezt részben az indokolta, hogy a 

cs.kir. hadsereg lelkipásztori gyakorlata jelentősen befolyásolta a ma
gyar hadsereg ez irányú gyakorlatát, részben pedig az összehasonlítás 
lehetősége. Az 1848-as fejlődés azonban egy új, sajátosan átmeneti je
lenséget is létrehozott: a nemzetőrség tábori lelkipásztorkodását. Ezt is 

igyekeztünk tehát a hagyományos modellbe beilleszteni. A feldolgozás
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során ugyancsak nehézséget okozott a liberális katolicizmus 1848-as 

története feldolgozásának szinte teljes hiánya. Bár dolgozatunk néhol 
érinti ezt a problémát, a jelenség teljes feltárása nem lehetett célunk. 
Modem kori egyháztörténetírásunk hiányai egyéb vonatkozásokban is 

megdöbbentőek. Nem készült el például még olyan munka, amely a mo
dem szakirodalom figyelembevételével dolgozta volna fel a római kato
likus püspöki kar tevékenységét e válságos időszakban. A hadtörténeti 
irodalom utóbbi 15-20 éves imponáló fellendülése sem érintette a tábori 
lelkipásztorkodás problémakörét. Munkánkkal szeretnénk hozzájárulni 
ahhoz, hogy a nem harcoló testületek közé tartozó tábori lelkészek sze
repét, feladatait az 1848-49-es magyar hadseregben jobban megismer
jük.

Még egy ilyen rövid lélegzetű munka során is sokan voltak segít
ségünkre. Ezúton mondunk mindannyiuknak köszönetét. Szeretnénk 

név szerint is megemlíteni Bona Gábort, Hermann Róbertét, Lotz An
talt, Molnár Andrást és Pelyach Istvánt. Nagy segítséget jelentett az is, 
hogy a források között megjelölt intézmények munkatársai mindenkor 

készséggel álltak rendelkezésünkre.
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A Habsburg Birodalom tábori papsága 

a XIX. sz. első felében

A XIX. századi európai országok hadseregeinek többségében tábo
ri lelkészek is szolgáltak. Nagy—Britanniától Oroszországig, Poroszor
szágtól Szardíniáig eltérő körülmények között, de jelen voltak a hadse
regek életében. Még Franciaország sem kivétel, noha itt időszakonként 

felszámolták, majd újra megszervezték a tábori lelkipásztorkodást.
Franciaországgal ellentétben a Habsburg Birodalom hadlelkésze

inek életét nem rázták meg ilyen súlyos válságok. 1773 óta zavartala
nul fennállt az egyházmegyei kormányzattól független, önálló katonai 

lelkészet, az Apostoli Tábori Helynökség (Apostolische Feldvicariat) 
irányítása alatt. A hadlelkészi szervezetnek a rendes egyházmegyei 
kormányzat alóli kivételét több tényező indokolta. A tábori lelkészi 
szolgálat speciális szakmai, nyelvi és fizikai felkészültséget igényelt. 
Ezen kívül a seregek — különösen háborús időszakokban — gyakran 

átlépték az egyházmegyék határait. Az egyházmegyei papság jogosítvá
nyainak egy részét azonban csak az adott egyházmegyében gyakorol
hatta. Meg kell még említenünk, hogy a tábori lelkipásztorkodás irá
nyítói — akik 1773 előtt legtöbbször jezsuiták voltak — és a megyés
püspökök között a XVIII. sz—ban állandósultak a joghatósági konfliktu
sok. Szükség volt tehát a civil és a katonai klérus illetékességi körének 

pontos elhatárolására.
A jezsuita rend feloszlatását követően, 1773. december 1-én Mária 

Terézia elrendelte az Apostoli Tábori Helynökség felállítását. Ez a hi
vatal kezdetben a bécsújhelyi (majd a St. Pölten-i) egyházmegyével volt 
egyesítve, 1826-tól azonban önálló egyházi hivatallá vált. Az élén álló 

apostoli tábori helynök (Apostolische Feldvicar) a hadsereghez tartozó 
egyének fölött lényegében püspöki joghatóságot gyakorolt. Mint a tábo
ri lelkészség vezetője, ő döntött személyi ügyekben (kinevezés, elbocsá
tás stb.), ő ruházta fel a tábori lelkészeket a számukra szükséges egy
házi hatalommal, ő adhatott felmentést bizonyos egyházi jogszabályok 
alól. ő felügyelte a tábori lelkészek munkáját, negyedévenként minden 

katonai egyházi ügyet megkapott betekintés végett. Közreműködött a 
katonaság körében felállított templomok és kápolnák felállításában, be
folyást gyakorolt a tábori missziós alap felhasználására, végül őrizte a 

feloszlatott csapattestek anyakönyveit illetve a további csapattestek
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anyakönyveinek másodpéldányait. 1848—49—ben az apostoli tábori 
helynök Johann Michael Leonhard volt, egy aszketikus felfogású, alsó
ausztriai származású főpap. Huszonhét éven át 1836—1863—ig irányí
totta a tábori lelkipásztorkodást. Számos vallásos könyvet és tan
könyvet írt. Ezek közül is kiemelkedő az 1842-ben Bécsben kiadott, 
majd néhány évvel később kiegészített „Verfassung der Militär—Seel
sorge in den k.k. österreichen Staaten...” című műve. Ebben a könyvé
ben nem csak a tábori lelkészségre vonatkozó legfontosabb rendeleteket 
gyűjtötte össze, hanem foglalkozott a katonai és a civil klérus viszonyá
val, a tábori lelkészek jogaival és kötelességeivel. Munkájával felettesei 
is elégedettek lehettek, hiszen 1858—ban magas állami kitüntetésben 

részesítették.
Mária Terézia a tábori vikárius munkájának támogatására meg

szervezte a Tábori Egyháztanácsot (Feldconsistorium). Igazgatója az 

apostoli tábori helynök helyettese is volt egyúttal. 1848—49-ben ezt a 
tisztséget Peter Richly töltötte be.

Az apostoli tábori helynök alá rendelt tábori főlelkészek (Feldsu- 

perior) egy—egy főhadparancsnokság mellé voltak rendelve. A monar
chia 1848-^49—ben nyolc szuperiorátusra oszlott, ezek közül Magyaror
szág és Erdély egy—egy önálló szuperiorátust alkotott. A tábori főlelké
szek körülbelül esperesi feladatokat láttak el, felügyeletet gyakoroltak 

az adott kerület lelkészei felett, véleményező és javaslattevő joguk volt, 
szerepet játszottak a tábori lelkészek kiválasztásában, sőt azoknak a 
katonai egységeknek a lelkipásztorai is voltak egyúttal, amelyeknek 

nem volt saját tábori lelkészük. Az uralkodó nevezte ki őket. Háborús 

helyzetben minden hadsereghez kineveztek tábori főlelkészeket. 1848— 

49—ben például Magyarországon a császári sereg tábori főlelkésze Au
gustin Mayer volt.

Az ezredek lelki gondozása az ezredlelkészek feladata volt. Min
den ezred egy-egy plébániát képezett, amelyben az ezredlelkész felada
ta volt az egyházi funkciók ellátása: istentiszteletek tartása, szentségek 
kiszolgáltatása, elhalt katonák temetése stb. Fennállt tanítási kötele
zettségük is, intőleg kellett hatniuk a katonákra a jó erkölcsök megóvá
sa érdekében, vezetniük kellett a keresztelési-, esketési— és halotti 
anyakönyveket.

Tábori lelkészeket nem csak ezredeknél, hanem erődítményeknél, 
kórházaknál, katonai akadémiáknál és egyéb katonai testületeknél is 

alkalmaztak. Fegyvert nem viselhettek. Ruházatukban az egyházi elő
írásokhoz kellett alkalmazkodniuk. Könnyebb felismerésüket szolgálta
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a kalapjuk bal oldalán található két bojtocska arany zsinórral és fekete 

selyemmel. Rangjuk ugyan nem volt, mégis az ezred tiszti karához szá
mították őket. Fizetésük a különböző pótlékokkal együtt kb. évi 400- 

600 forint volt, havi díjukat a tábori missziós alapból utalták ki. Meg
határozott feltételek mellett nyugdíjra tarthattak igényt. Új tábori lel
kész kinevezése esetén az illetékes katonai hatóságok mellett a civil 
klérus is szerepet kapott. Az adott ezred hadkiegészítési területén illet
ve törzsének állomáshelyén illetékes megyéspüspöknek kellett javasla
tot tenni az üjonnan kinevezendő személyre, az adott tábori főlelkész 
pedig a jelölt alkalmasságát vizsgálta meg.

Az önálló tábori lelkészi hierarchia megszervezése önmagában 

még nem oldotta meg a civil klérus és a katonai klérus közti joghatósá
gi vitákat. Szükség volt az illetékességi körök pontos elkülönítésére. 
Erre több ízben is kísérletet tettek, így 1752-ben és 1808—ban is. A ren
dezés alapelve az volt, hogy a mozgó hadsereghez („ad militiam va- 
gam”) tartozó egyének a katonai lelkészi, míg az állandóan egy helyben 
lakók („ad militiam stabilem”) a civil klérus joghatósága alá tartoztak. 
A teljesség igénye nélkül a tábori lelkészek joghatósága az aktív tisz
tekre, valamennyi ezred és hadtest állományára, helyőrségek, erődít
mények és városparancsnokságok állományára, a haditengerészetre 

stb. valamint ezek asszonyaira, gyermekeire és alkalmazottaira terjedt 
ki. Ide tartozott valamennyi háború esetén katonai szolgálatra alkal
mazott személy (pl. nyugdíjas tisztek), valamint a hadseregnél tartóz
kodó civilek is. Az állandó hadsereghez tartoztak a nyugdíjas tisztek, 
rokkantak, fegyvergyárak személyzete stb., ezek asszonyai, gyermekei 
és alkalmazottai. Sajátos volt a határőrgyalogezredek helyzete. Ezek 

(kivéve a 14. 15. 16. 17. határőrgyalogezredet) békében a megyéspüs
pök joghatósága alá tartoztak, háború esetén viszont kineveztek hozzá
juk egy tábori lelkészt, aki az apostoli tábori helynök alá volt rendelve.1

A szabadságharcot megelőző időszakban a Habsburg Birodalom
ban a tábori klérus pozíciója a civil klérussal szemben szilárd volt, amit 
az a tény is alátámaszt, hogy a „militia vaga” terjeszkedett a „militia 

stabilis” rovására. Az 1821. szeptember 17-én, illetve 1824. november 

20-án felállított új tábori lelkészi állások nemcsak az új helyőrségi és 

várlelkészi státuszokat szaporították (Munkács, Lipótvár, Bród, Péter- 

várad, Gyulafehérvár), hanem kiterjesztették a katonai lelkipásztorko
dás hatáskörét néhány katonai intézetre (Bábolna, Mezőhegyes, Sze
ged), sőt ami még feltűnőbb, néhány invalidus házra is (Nagyszombat, 
Kiscell).2 A létszámnövekedés ellenére a tábori lelkészek a XIX. század-
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ban sem voltak képesek valamennyi gamizon katonaságának lelki 
szükségleteit kielégíteni. Különösképpen áll ez a nem katolikus vallá- 

súakra, akik csak korlátozott számban, vagy egyáltalán nem rendelkez
tek felekezetükbeli tábori lelkészekkel. Rendeletek egész sora (1784, 
1799, 1824) kötelezte a civil lelkészeket, hogy tábori lelkész alkalmazá
sának hiánya, illetve túlterheltsége esetén kötelesek a tábori lelkészi 
szolgálatot térítésmentesen átvenni. A polgári lelkészek között nem 
volt népszerű a kisegítő tábori lelkészi szolgálat, hiszen költségeiket 
csak rendkívüli esetekben (békében csak ritkán) térítették meg.

Az osztrák hadseregben a XIX. század elején csak katolikus isten
tiszteletet volt szabad tartani. A többi felekezet hívei vallásukat a had
seregen kívül gyakorolhatták. 1834-ben azután elrendelték, hogy a ka
tonáknak egyszer egy évben, egy az anyanyelvűket bíró adott feleke- 
zetbeli lelkész közreműködésével, istentiszteletet kell tartani. A görög 

szertartású római katolikus hívek számára 1846—ban nyolc tábori lel
készi posztot rendszeresítettek. Már a XVIII. század végén megjelentek 

— igaz csak a hadműveletek idejére — az ortodox, vagy ahogy a kortár
sak nevezték a görög szertartású nem egyesült hívek papjai a hadse
regben. 1834—ben azután elrendelték, hogy azoknál az ezredeknél, ahol 
a legénység túlnyomó többsége ortodox vallású, ott a katolikus ezred- 

káplánok mellett egy ortodox hitvallású káplánt is alkalmazzanak. Pro
testáns tábori lelkészek működésére 1832—tői kezdve nyílt lehetőség, 
mikor engedélyezték, hogy a lombard-velencei királyságban szolgáló 
magyar ezredeknél összesen egy ágostai és egy református hitvallású 

lelkészt alkalmazzanak. 1848 elején evangélikus részről Taubner Ká
roly, református részről pedig Harsányi Samu töltötte be ezeket az ál
lásokat. Tavasszal és nyáron Milánóban voltak, ahol minden vasárnap 

és sátoros ünnepnapon istentiszteletet tartottak, prédikáltak és kiszol
gáltatták az úrvacsorát, ősszel és télen úton voltak: helyőrségről-hely- 

őrségre meglátogatták a szétszórt csapattesteket. Reverendájukon a 

palástkötő mellett aranyrojtos övét viseltek. A görögkatolikus és az 
akatolikus tábori lelkészek csak nőtlen, vagy özvegy családi állapotúak 

lehettek, házassági kérelmeiket pedig elutasították, hacsak nem mond
tak búcsút állásuknak és leendő nyugdíjuknak. Míg az osztrák hadse
regben szolgált, Harsányi Samunak sem sikerült nőül vennie későbbi 
feleségét, Büttinghauser Johannát, egy kereskedő lányát. Hat éven át 

jártak jegyben, míg végül 1849 végén kimondhatták a boldogító igent. 
Az izraelita katonák számára nem szerveztek külön katonai lelkésze-

— 8 —



tét, de ott ahol voltak zsinagógák, saját hitvallású altiszteik vezetésével 
időnként részt vehettek istentiszteleteken.

A tábori lelkészek munkáját vallásra és nemzetiségre való tekin
tet nélkül a bécsi székhelyű Apostoli Tábori Helynökség irányította. A 

polgári átalakulás 1848—49-ben azonban új kérdéseket vetett fel a ma
gyarországi tábori lelkipásztorkodás történetében is.
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A magyar hadsereg tábori lelkészi hierarchiája
A tábori főlelkészek

Az 1848—as áprilisi törvényeket, amelyek a magyarországi polgári 
átalakulás legfontosabb kérdéseit szabályozták, mind az összmonar- 

chia hívei, mind pedig a Batthyány kormány tagjai igyekeztek a szá
mukra legkedvezőbb módon értelmezni, továbbfejleszteni. A tábori lel
kipásztorkodás szervezetét a törvénycikkek nem változtatták meg, csu
pán a bevett vallásokat követő katonák saját vallású tábori lelkésszel 
való ellátásáról rendelkeztek (1848: XX. te. 5.§.). Ezen rendelkezés vég
rehajtására csak 1849-ben kerülhetett sor. Az átalakulás kezdeti idő
szakában nagyobb jelentősége volt az 1848: III. te. 6. paragrafusának, 
amely úgy rendelkezett, hogy őfelsége a végrehajtó hatalmat többek kö
zött minden honvédelmi tárgyban is ezentúl kizárólag a magyar mi
nisztérium által fogja gyakorolni. E paragrafusra hivatkozva a magyar 

liberális politikusok igyekeztek az ország önállóságát megerősíteni és 
az Ausztriával még közös elöljáróság alá tartozó ügyeket szétválaszta
ni. Katonai vonatkozásban ezek egyike éppen a tábori lelkipásztorko
dás volt. A hadügyminisztérium (továbbiakban: HM) tehát a budai fő- 
hadparancsnokság mellé beosztott Czigler Ignác, illetve a nagyszebeni 
főhadparancsnokság mellett szolgálatot teljesítő Vajda Ignác tábori fő
lelkészek engedelmességre szorítására törekedett. Czigler esetében az 

első források 1848 júliusából állnak rendelkezésünkre, amelyek a HM 

erőfeszítéseinek eredményességét tanúsítják. A magyarországi tábori 
egyházfőnökség ekkor rendelte a Mészáros hadigőzösre tábori lelkész
nek Simonfalvay Antal áldozópapot, feltehetően nem sok sikerrel, mert 
július 24—én már Markovich Antal piarista szerzetest nevezték ki 
ugyanarra a posztra.

Az együttműködési szándék nemcsak a kinevezések kapcsán érzé
kelhető. Ugyancsak a minisztérium rendeletére készített javaslatot a 

magyarországi tábori főlelkész a tábori papság ügyeinek a bécsi hatósá
goktól független intézésére. A HM olyan jelentőséget tulajdonított en
nek a kérdésnek, hogy a hivatalos lapban tájékoztatást adott róla a 
közvéleménynek is. Czigler javaslatának lényege: osztrák mintára az 

illetékes szervek közreműködésével (király, Apostoli Szentszék) állítsa
nak fel egy önálló tábori püspökséget. A javaslat összhangban állt az 
áprilisi törvényekkel is, hiszen az 1848: III. te. 7. paragrafusa szerint 
többek között a püspökök kinevezésének a joga is — miniszteri ellen-
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jegyzés mellett — az uralkodót illette. Érvelésének lényege pedig a kö
vetkezőképpen hangzott:

Az apostoli tábori helynöki hivatalhoz Bécsben „...soha magyaror
szági tábori egyházi főnök nem jutott, mert az állíttatott akadályul, 
hogy a magyar nem jártas az ausztriai egyházi törvényben, de most 
Magyarországban talán szinte azt lehetne mondani, hogy a bécsi tábori 
püspök nem jártas a magyarországi egyházi törvényekben, mivel ezen
túl a volt magyarországi Helytartótanács, a Magyar Udvari Kancellária 

által amely nincsen, az ausztriai főhadi kormánnyal és azáltal a bécsi 
hadipüspökökkel nem fogja közlenhetni a magyar törvényeket és ezek
ről következő rendeleteket, és így a bécsi hadipüspök a magyar tör
vényekhez a hadi egyházi ügyeket nem alkalmaztathatja....”.4

Czigler előterjesztését azzal zárta, hogy azt terjesszék a vallás és 

közoktatásügyi miniszter elé. Harminckét évi szolgálat után egy várat
lan lehetőség adódott előtte. Mint magyarországi, horvátországi, szla
vóniai és bánsági tábori főlelkész, ő volt a legesélyesebb a püspöki kine
vezésre. Az apostoli tábori helyettes (tábori püspök) általában címzetes 

püspök volt. Sajátos egyházjogi helyzetére jellemző, hogy felszentelt 
püspökként püspöki jelvényekkel élt, mindazonáltal a püspöki renddel 
járó működéseket nem teljesíthetett (papszentelés, bérmálás, szentelt 
olaj elkészítése, szentmisén való rendtartás megszabása), de az egész 

hadsereg fölött püspöki joghatóságot gyakorolt. A tábori papok tőle 

nyerték el a hitoktatáshoz szükséges küldetésüket. Feloldozási joga 
volt a bűn és a fenyíték alól, teljes búcsút adhatott. A tábori papság tőle 

nyerte el a gyóntatáshoz szükséges feljogosítást, s többek között bizo
nyos házassági akadályok és szabálytalanságok alól is ő adhatott fel
mentést. Czigler annyira az osztrák példát követte előterjesztésében, 
hogy még a leendő magyar hadipüspök fizetése is hajszálra megegye
zett volna osztrák kollégájával. Évi 6000 pengőforintot irányzott elő a 

tábori püspök jövedelméül, s további 1960 pft—ot a hivatali személyzet 
fizetése gyanánt.

Mészáros Lázár hadügyminiszter e javaslatot egyenesen István 

nádor elé terjesztette s a tervezett püspökség első püspökévé Czigler 

Ignácot javasolta kinevezni. Miután a kinevezési javaslatot István ná
dor maga is célszerűnek látta, felterjesztette az uralkodónak, ahonnan 

azonban az egész paksaméta július 17—én ismét visszaindult Budapest
re. Eszterházy Pál, a király személye körüli miniszter ugyanis ez ügy
ben — a miniszteri felelősség elvére hivatkozva — szükségesnek tartot
ta a vallás és közoktatásügyi-, illetve a pénzügyminiszter véleményé-
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nek kikérését. Eszterházy konkrét kérdéseket is megfogalmazott. így 

Eötvös Józseftől aziránt érdeklődött, szükséges-e egy apostoli helyet
test kinevezni a magyar hadsereg egyházi ügyeinek független kezelése 

miatt, létesíthető-e ilyen állás az Apostoli Szentszék hozzájárulása nél
kül? Egyúttal nyilatkozatra kérte fel a kinevezendő személlyel kapcso
latban is. Kossuthot pedig a költségek vállalása miatt tartotta szüksé
gesnek megkeresni. Az Eötvöshöz intézett második kérdés elég megle
pő, hiszen ebben a vonatkozásban Czigler előterjesztése pontos felvilá
gosítással szolgál: „őfelsége apostoli királyunk nevezi ki a hadi püspö
köt...”, akinek „egyházszéki hatalommal való ellátása a Római Szent
székhez tartozandó, amely királyi nevezés után a hadi püspököt... a hi
vatalához szükséges egyházszéki hatalommal ellátja.” A nádor továbbí
totta a kérdéseket az illetékeseknek. Kossuth augusztus 1—ről kelt vá
laszlevelében helyeselte azt az elképzelést, hogy hadseregünk lelkészei 
egy saját magyar tábori püspök alatt álljanak. Ugyanakkor a kincstár 
erőtlenségére való hivatkozással elutasította a költségterv azonnali el
lenjegyzését. Eötvös néhány nappal később válaszolt. Szükségesnek 

tartotta az önálló tábori püspökség felállítását az 1848: III. te. 6. parag
rafusára, az eltérő hivatalos nyelvre és polgári törvénykönyvekre hivat
kozva. A püspöki méltóság mellett szólt megítélése szerint először az, 
hogy ez az örökös tartományokban is így van, másodszor magának a hi
vatalnak a természete (tábori lelkészek elöljárója és bírája, házassági 
ügyek stb.). A Római Szentszék jóváhagyását ő is nélkülözhetetlennek 
tartotta, a Cziglerre vonatkozó javaslatot elfogadta, s tinnini címzetes 

püspökké való felszentelését javasolta. A pénzügyi kérdésekkel kapcso
latban a tervezett 7960 pft-os költségbe a lekéri apátság jövedelmeit 
(Czigler lekéri apát volt egyúttal) és a tábori főpapi illetményt is be 

akarta számítani. A pénzügyminisztériummal folytatott konzultációk 

ezt követően sem értek véget, sőt szeptember elején eredményhez ve
zettek. 1848. szeptember 7-én Stuller Ferenc közölte Kossuth nyilatko
zatát Szalay István nádori elnöki titoknokkal. A pénzügyminiszter sze
rint sem kormányozhatja többé a magyar tábori főlelkészt a bécsi had
ügyminiszter illetve a bécsi tábori püspök, hasonlóan Eötvös vélemé
nyéhez.

„Osztozik azon nézetben is, hogy a lekéri apátság jövedelmei le
gyenek ezen püspökség ellátási költségeinek egy részben leendő pótlá
sára fordítandók úgy, hogy amint a számításban áll, ezen apátság 4000 

pft-nyi jövedelméhez, a status részéről még 3960 pft—nyi pótlék adas-
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sék, melyből aztán, összevéve, a tábori püspökség és hivatalos személy
zete lenne ellátandó.

Nem tudván előre, beleegyezik-é Nádorunk őfensége ezen nyilat
kozatban, hogy e tárgyban fölterjesztést tehessen királyunk őfelségé
hez. E nyilatkozatot csupán tudomásul kívántam veled közleni. Ha ez 

elegendő s úgy parancsolja őfensége, a pénzügyminiszter kész leend ily 
értelemben hivatalosan saját neve aláírásával is nyilatkozni” — fejező
dik be Stuller levele.

Kossuth tehát végül is elfogadta Eötvös javaslatát, de a szeptem
beri politikai és katonai események következtében az egész ügy ad acta 

került.
Az önálló tábori püspökség felállításának kudarca az 1848-49-es 

magyarországi tábori lelkipásztorkodás történetét alapvetően meghatá
rozta. Ezt követően csak ideiglenes intézkedéseket lehetett hozni, s ez
zel a tábori főlelkészek is tisztában voltak. Az egyházkormányzat ideig
lenes jellegéből következett, hogy a szabadságharc katolikus tábori lel
készeinek jelentős része egyházi szemszögből nézve érvényesen, de nem 

jogosan folytatta működését. Nem rendelkeztek ugyanis a püspök által 
adott küldetéssel. Mivel hiányzott a tábori lelkészi hierarchia feje, min
den egyházi problémával (például a házassági ügyekkel kapcsolatban) 

a területileg illetékes megyéspüspökökhöz kellett fordulni. Ez lassította 

és bonyolultabbá tette az ügyintézést. Az újonnan kinevezett tábori lel
készeket a juriszdikcionális szálak elszakadása néhány kivételétől elte
kintve nem foglalkoztatta. Józef Miodonyszky, a lengyel légió tábori lel
késze, aki a légióval, katonai elöljáróival, sőt később a HM-mel is hadi
lábon állt, érdeklődött ez ügyben. A minisztérium azt válaszolta neki, 
hogy az újonnan kinevezett tábori lelkészek az illető főpásztortól nyert 
felhatalmazásnál fogva a katonai egyének gyónását érvényesen kihall
gathatják, a polgári egyénekét azonban nem. A juriszdikciós viszonyok 

rendezésére az esztergomi káptalan nevében 1849. június 13-án kelt le
velében Jaross Vince tett javaslatot a vallás és közoktatási minisztéri
umnak. Jaross Vince a káptalan azon tagjainak egyike volt, akik a sza
badságharc ügyét támogatták. Levelében megállapította, hogy a jurisz
dikciós összeköttetés „megszakadása után a hadsereghez lelkészekként 
csatlakozó papok mostani híveikre nézve jurisdictio nélkül szűkölköd
nek”. Ez azért is problematikus, mert a házasságkötés érvényességé
hez, az adott plébános meghatározott eljárására van szükség, s így (kü
lönösen ha mindkét házasulandó fél katonai egyházi joghatóság alá
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tartozik) a házasság érvényessége kerülne veszélybe. A probléma meg
oldására egy eredeti javaslattal állt elő:

„Az én igénytelen véleményem ez ügyben oda járul, hogy — mi
után az Apostoli Szentszékhez a magyar hadlelkészségnek kellő jogha
tósággal felruházása végett nem járulhatni, az illető minisztérium által 

kinevezendő s az országban levő legöregebbik fölszentelt megyéspüs
pöktől megerősítendő tábori főpap számára valamennyi egyházmegyei 
ordinariátustól (kik közül mindegyik ezt maga megyéje részéről adhat
ja) kellő jurisdictiók cum facultate delegandi eszközöltessenek ki, me
lyeket azután a tábori főpap a hadsereg valamennyi lelkészeivel közöl
vén a tábori lelkészség rendes és tökéletes viselését lehetségessé ten
né.”5 Nincs tudomásunk arról, hogy e javaslat a hadügyi tárca elé ke
rült volna.

A szeptemberi fordulatot követően mind Czigler Ignác magyaror
szági tábori főlelkész, mind Vajda Ignác erdélyi tábori főlelkész hivata
lában maradt. Igaz, utóbbi érdemi tevékenységet csak 1849-ben tudott 
kifejteni, mégis a szabadságharc mellé állásuk jelentőségét nem szabad 
alábecsülni, hiszen így a kialakuló magyar hadsereg nemcsak tábori 
lelkészeket, de azok elöljáróit is örökölte, a maguk szakértelmével 
egyetemben. Miután az önálló tábori püspökség felállítását a politikai 
események nem tették lehetővé, Czigler egy sajátos ex-lex helyzetbe ke
rült. Kapcsolata osztrák felettesével de facto megszakadt, ugyanakkor 

a hadügyminisztérium rendelkezett vele, utasította, véleményt kért tő
le bizonyos kérdésekben. A magyarok mellé állt egységek, várak és ka
tonai intézetek lelkészei továbbra is hozzá intézték jelentéseiket. 1848 

december elején a hadügyminisztérium átszervezése során a miniszté
riumon belül egy tábori lelkészi igazgatóságot is szerveztek. Ennek ve
zetésével Cziglert bízták meg, aki 1848. december 5-én terjesztette Mé
száros elé személyi javaslatait. Eszerint az újonnan szerveződő osztály 

személyzete, a tábori lelkészi főnökön kívül egy segédtitoknokból, egy 

fogalmazóból és egy írnokból (aki egyszersmind kiadó is) állna. Az em
lített alkalmazottak fizetése mellett személyi javaslatokat is tett, a fen
ti állásokra Ujhely Imrét, Menyhárth Antalt és Wohlfart Jánost java
solva. Egy másik beadványában két hivatali szoba, vagy szállásbér fe
jében 200 forint és 6 öl fa utalványozását kérte. Mészáros nagyobbrészt 
helyt adva Török Bálint grófnak, a polgári-gazdászati osztály igazgató
ja véleményének, Czigler jogkörét a többi osztályfőnökhöz hasonlóan 

szabta meg. Eszerint az új osztály a tábori lelkészet személyzeti ügye
iben, illetve az un. egyházi politikai tárgyakban (ide tartoznak például
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a halotti bizonyítványok) játszhat szerepet, de az előterjesztéseket a 

hadügyminiszternek kellett benyújtania. 1848. december 10-én tehát 

megtörtént Czigler kinevezése, aki most már de jure is az osztrák tábo
ri püspöktől függetlenül kellett hogy kezelje az ügyeket. Személyi ja
vaslatait sem fogadták el maradéktalanul. Csak Ujhely Imrét, az 5. hu
szárezred eddigi lelkészét nevezte ki Mészáros titoknokul. A kért 3500 

forintos évi fizetésből is csak 2000 forint valósult meg. Ráadásul ezzel 
együtt szűnt meg eddigi ingyenes lakáshoz való joga és 800 forintnyi ja
vadalma.

Munkája nem sokat változott a kinevezést követően: előterjeszté
seket, javaslatokat dolgozott ki. 1848. december 20-án a HM által java
solt Breinfolk Gusztávot terjesztette fel a szegedi katonai kórház tábori 
lelkészéül. 24-én felhívást fogalmazott meg a beteg katonák ápolása, a 

halottak eltemetése és a halotti bizonyítványok pontos beküldése érde
kében. Egy nappal később a protestáns tábori lelkészek esetleges alkal
mazásáról fejtette ki véleményét a minisztériumnak. Hivatali ideje ez
zel lényegében véget ért: hasonlóan számos osztályfőnökhöz, a minisz
tériumot ő sem követte Debrecenbe. Milyen okok vezették erre a lépés
re, nem tudjuk. Az osztrákok 1849 elején letartóztatták, de rövid idő 
alatt sikerült tisztáznia magát. Még abban az évben ismét átvette hiva
talát és részt vett a magyar hadsereg tábori lelkészeinek felelősségre 
vonásában is.6

1848-ban alig került sor tábori lelkészek kinevezésére, így a csá
szári hadseregtől „örökölt” állomány mellett fokozott szerep hárult a 

nemzetőrségi és a kisegítő tábori lelkipásztorokra. Ez annál figyelemre
méltóbb, hiszen a hadsereg létszáma ugyanakkor gyorsan növekedett. 
A kinevezések csekély száma mellett figyelemre méltó az is, hogy 1848- 
ban még nem alkalmaztak protestáns, illetve ortodox lelkészeket. Min
denek előtt ezen a két téren, a létszámviszonyok és a felekezetek vonat
kozásában történt változás 1849-ben. A legfontosabb feladat a tábori 
lelkészi osztály újjászervezése volt. Mészáros Lázár 1849. január 23-án 
Vidasics Ede premontrei szerzetes kanonokot nevezte ki a magyar had
sereg ideiglenes főhadilelkészének és a HM hadlelkészi osztálya főnö
kének. Vidasics 38 éves volt, amikor átvette kinevezését. Felszentelését 
követően Rozsnyón, Kassán, majd 1842-től Nagyváradon tanított. Az 

1847-48-as tanévben a római katolikus gimnázium hatodik osztályának 
tanára volt. Érdeklődési köréről keveset tudunk. Későbbiekben az 

egyik legképzettebb premontrei papként emlegették. A felszentelésekor 

elmondott szentbeszéd tanúsága szerint szerette a múzsákat. Az 1848-
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49-es tanévben azonban a múzsák helyett már a katonai pálya felé tá
jékozódott. Vetter tábornok támogatásával a Pesten megnyitandó Lu- 

doviceum lelkészi állását szerette volna elfoglalni. Az országgyűlési 
képviselők jelentős része azonban nem ítélte szükségesnek egy külön 

tábori lelkészi állás rendszeresítését. Windisch-Grätz csapatainak be
vonulása a fővárosba pedig megakadályozta az intézet megnyitását. 
Mészáros 1849. január 16-án nyilatkozattételre hívta fel, hajlandó-e a 
felkínált állást elfogadni, majd 1849. január 23-án aláírta a kinevezé
sét.^

Mivel Ujhely Imre sem követte a minisztériumot Debrecenbe, az 

egyik legsürgetőbb feladat az osztály személyzetének biztosítása volt. 
Vidasics 1849. január 30-án két személy kinevezését kérte a miniszter
től. Bucsánszki József Rozsnyói egyházmegyés római katolikus lelkészt 
segédfogalmazóul, Lukács Dániel debreceni református segédlelkészt 
pedig fogalmazóul szerette volna maga mellé venni. Mészáros mindket
tőjük kinevezését helyeselte, Bucsánszkit februárban, Lukácsot pedig 

március 20-án nevezte ki az osztályhoz. Ezt követően több alsóbb rendű 

hivatalnokot is alkalmaztak itt. Téves az a szakirodalomban újabban 

ismét felbukkant nézet, hogy Vidasics és utóda, Mednyánszky Cézár 

Budapesten együtt dolgoztak.
Vidasics kinevezését követően a hivatalos lapban tudatta az érde

keltekkel, hogy jelentéseiket a jövőben hozzá küldjék, majd az ezredpa
rancsnokokhoz fordult annak érdekében, hogy a lelkészi állományról, 
illetve a még szükséges kinevezésekről tájékozódjon. A Vidasics féle ad
minisztráció körülbelül 55 tábori lelkészt vont közvetlenül az irányítá
sa alá, ami leszámítva a később kinevezetteket, illetve a korábban ki
lépetteket, a tábori lelkészi kar többségét jelenti. Az új osztályfőnök ez 

irányú erőfeszítései tehát nem voltak teljesen eredménytelenek. A hiá
nyok részben a minisztériumi ügykezelésből fakadtak (nem regisztrál
ták pontosan az összes tábori lelkészt), részben az egyes seregparancs
nokok sem tartották különösen lényegesnek a kért adatok elküldését, 
de előfordult hogy a tábori lelkészek késlekedtek jelentéseik beküldésé
vel. Mészáros ugyan megfenyegette azokat a lelkészeket, akik még nem 

voltak a HM-be felterjesztve, hogy „hadlelkészi állomásra igényt többé 

nem tarthatnak”, hacsak nem jelentkeznek záros határidőn belül, ezt a 

fenyegetést azonban a minisztérium sem ekkor, sem később nem vál
totta be. Még nagyobb anarchia uralkodott a halálbizonyítványok be
küldése terén. A szabadságharc ideje alatt mindvégig egymást érték a 

felhívások ezek beküldésére, hiszen az osztály ezek hiányában nem tu-

8
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dott a rokonok, ismerősök kérdéseire válaszolni. így az érdeklődők nem 

tudták meg az adott harcfiról, meghalt-e vagy sem?
A hivatali munka természeténél fogva kevéssé teszi lehetővé, hogy 

a hivatalnokról valami többet is megtudjunk, mint ami kötelessége 

volt. Vidasics rutinmunkáját becsülettel ellátta. Ennek legnagyobb ré
szét a kinevezésekkel kapcsolatos iratok elkészítése tette ki. Kinevezési 
joga csak a miniszternek (vagy helyettesének) volt. Az osztályfőnök 
kezdetben egy rövid utasítással karöltve tudatta az érintettekkel a ki
nevezést. így például Fazekas Rajmond figyelmét az emyedetlen mun
kavégzés mellett a jelentések pontos beküldésére és papi mivoltának 

ruházatában, valamint magaviseletében megnyilvánuló megőrzésére 

hívta fel. Dudás Jánosnak pedig azt kötötte a lelkére, siessen Aradra 

„mivel a lelkésznek a táborban legszebb alkalom és tér nyílik magasz
tos egyházi hivatásának egyszersmind hazafi kötelességeinek teljesíté
sére, lelkesítő szózatával buzdítván a harcfiakat, a csatában megsérül
teket emberbarátilag ápolván, vigasztalván, szívökben a vallásosság 

szent érzetét fölébresztve, őket az édes hazáért nyert sebeik sajgó fáj
dalmainak béketűrésseli elszenvedésére készekké tévén.”

Hasonló buzdításban volt része a többi állását elfoglalni készülő 

lelkésznek is. Később azután ezek az instrukciók elmaradtak, ehelyett 
öt pontban foglalta össze a magyar hadsereg minden lelkészének köte
lességeit. Ezek a következők voltak:

1. A vezérek és minden katonai felsőbbség iránti engedelmesség meg
szilárdítása.

2. A katonákat világosítsák föl ügyünk igazságosságáról és szentségé
ről.

3. Egyházi jellemüket tisztán őrizzék meg.

4. Vigasztalják és ápolják a sérülteket.

5. Az elhunytakról szerezzenek pontos tudomást és minden hó 14-ig 

terjesszék föl a jegyzőkönyvi kivonatokat a minisztériumnak.
Ez volt az első ideiglenes utasítás, ami támpontul szolgálhatott az 

újonnan kinevezetteknek. Meglehetősen vázlatos volta miatt az érintet
tek gyakran fordultak különféle problémákkal a hadlelkészi osztályhoz. 
Az osztály rutinmunkájához tartozott még különböző kimutatások 

összeállítása, melyeket havonként kellett elkészíteni. Ezek között volt 
egy, a tábori lelkészek létszámával illetve kinevezésével kapcsolatos ki
mutatás, illetve egy amely a katonai személyek születési-, házassági-,
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halálozási viszonyairól közölt számadatokat. Az osztály rutinmunkájá
nak fontos (és sikeres) részét képezte az, hogy sikerült megakadályozni 
a tábori lelkészek indokolatlan kinevezését a kisebb létszámú egysé
gekhez.

Vidasics szerette volna elérni a tábori lelkészek fizetésének emelé
sét is, amely ekkor papíron 50 forint és szálláspénz fejében 8 forint 20 
krajcár volt. A fizetés emelését Mészáros és Kossuth egyaránt támogat
ta, a gyakorlatban mégis kevés valósult meg belőle: a tervezett 80 fo
rintos díj helyett a szabadságharc végéig a lelkészek a legkülönbözőbb 
díjazásban részesültek. Természetesen a hadlelkészi osztály főnöke 

nemcsak anyagi téren tevékenykedett. 1849. február 21-én a húsvéti 
idővel kapcsolatos felszólítást fogalmazott meg a parancsnokoknak, lel
kűkre kötve, hogy a csapattestüknél lévő tábori lelkészeket szólítsák fel 
a katonák felvilágosítására a húsvéti böjt fontosságával kapcsolatban. 
Az oktatás célja, hogy a katonák meggyőződjenek arról, „miszerint ők 
amellett hogy közanyánk a szeretett haza védelmére életüket feláldoz
zák vallásos keresztények lenni meg nem szűntek, s mint ilyenek, a ke
resztény vallás üdvözítő tanait tiszteletben tartani és azokat követni 
szent kötelességüknek lenni ismerjék.”

Mikor arról értesült, hogy az első honvéd vadászezred katonái „a 

húsvéti szent gyónást mély áhítattal s készséggel végezték”, ő is lelki 
megelégedéssel osztozott a jelentést tevő tábori lelkész örömében. In
tézkedett annak érdekében is, hogy a Debrecenben állomásozó katona
ság legalább vasár- és ünnepnapokon részt vegyen istentiszteleten. E 
célból minden reggel nyolc órakor tartottak misét a helybeli katolikus 

templomban. Humánus beállítottsága mellett szól a nagyváradi kato
nai nevelőintézet magántőkéjének gyarapítására nyújtott adománya. 
Bizalmi állásának megfelelően ő keresztelte Korponay János ezredes (a 

HM elnöki osztályának főnöke) és Huszár Paulina 1849. június 16-án 

született lányát. Egy ízben pedig a Debrecen-Tiszafüred útvonalon fel
lelhető tábori kórháznak megvizsgálása végett küldték ki. Összefoglal
va tehát megállapítjuk, hogy Vidasics Ede mind hadügyi, mind egyházi 
szempontból megfelelt a beosztásával járó követelményeknek. Az admi
nisztráció kisebb zökkenői ellenére (amelyektől a HM más osztályai, pl. 
a katonai osztály sem volt mentes) ellenőrzése alá vonta a tábori lelké
szek nagyobb részét, s célszerű rendeletéi hozzájárultak a tábori lelki
gondozás hatékonyabbá válásához.9

Vidasics utóda egy 25 éves Esztergomi egyházmegyés pap, Med- 

nyánszky Cézár báró volt. Unokanővérének visszaemlékezései szerint



magas, szőke fiatalember volt, akit „rendkívüli eszessége, gyors felfogó
képessége és energiájának acélos volta egyaránt nagy jövővel kecsegte
tett”. 1848-ban Zohoron volt adminisztrátor. Aligha véletlen, hogy a zo- 

hori katolikus egyház tagjai gyűjtést rendeztek a sebesült honvédek 

számára, s az így összegyűlt pénzt beküldték a főparancsnokságnak. 
Mednyánszky Cézár — két fivéréhez hasonlóan — csatlakozott a ma
gyar hadsereghez. Görgei 1849. január 5-én megbízta hadteste tábori 
lelkipásztorkodásának megszervezésével. A fiatal pap ettől kezdve 

szinte teljhatalommal volt felruházva. Először a VII. hadtest, majd 

Görgei ideiglenes főparancsnoksága alatt a főhadsereg tábori lelkipász
torkodását irányította.

Görgeivel való első találkozása meghatározta a szabadságharc 

alatti későbbi pályáját. A tábornok seregében tábori lelkészekben is hi
ány volt. Canczler Róbert László, a 60. sorgyalogezred lelkésze 1848 de
cemberében elszakadt alakulatától, pontosabban fogalmazva a nagyka
nizsai tábori kórház feloszlatása után már nem tudott ezredéhez csat
lakozni. Schwendner Mihály és Simon Ferenc újonnan kinevezett tábo
ri lelkészek Budapesten szakadtak el alakulataiktól, s Vác helyett Deb
recen felé utaztak. Ugyancsak Debrecenben kötött ki Bierbauer József, 
akit még október folyamán neveztek ki tábori főlelkésznek a hadtest
nél. Mednyánszky Cézár éppen olyan pillanatban jelentkezett a hadse
regbe, amikor a tisztikar válságban volt, mintegy 80 tiszt elhagyta a 
hadtestet, a sereg tábori lelkészei is eltávoztak, a legénység rendkívül 
lehangolt volt. Mednyánszky a tábornoknak kifejtette, hogy meggyőző
dése szerint a tapasztalatlan zászlóaljakra, amelyek ereje a lelkesedé
sükben van, jó hatást tenne, ha tisztjeik mellett egy fegyvertelen pap 

vezetné őket a csatába. Szerette volna, ha a parasztság keresztes hábo
rúnak tekintené a szabadságharcot. Megjósolta milyen hatást fog gya
korolni a katonákra, ha egy fegyvertelen ember osztozik az őket fenye
gető veszélyekben. Görgei elfogadta elképzelését és megbízta tervének 
megvalósítás ával

Mednyánszky egész kis irodát rendezett be, segédül és titoknokul 
Chárusz László piarista atyát alkalmazta, akit később magával vitt a 

minisztériumba is. „Megkezdtem az új szolgálatra jelentkező papok fel
vételét — olvashatjuk visszaemlékezésében. Mivel tudták, hogy szüksé
günk van tábori lelkészekre, sokan jelentkeztek. Számos papot talál
tam, akik készek voltak a kórházban ellátni a haldoklókat és vigasztal
ni a sebesülteket, de nekem eltökélt és rendkívüli emberekre volt szük
ségem, akik készek dacolni az ütközetekkel, anélkül, hogy azok a ke-
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gyetlen ösztönök, amelyeket a vérontás fejleszt ki a katonákban, meg
lennének bennünk.” Ebben az időszakban nevezték ki többek között tá
bori lelkésznek Benőfi Somát a 3. huszárezred, Erdősi Imrét a VII. had
test Guyon parancsnoksága alatti hadosztályához, Hyross Bemát ben
cés szerzetest Komáromba, Kolba Dániel Szepesi egyházmegyés papot 
Görgei táborába, Rózsafy Pál Csanád megyei papot az első hadtesthez 

tábori lelkésznek. A rendelkezésünkre álló — nem túlságosan bő — for
rásanyagból úgy tűnik, hogy Görgei elfogadta Mednyánszky Cézár sze
mélyi javaslatait, s előterjesztései döntő súllyal estek latba egy-egy ki
nevezésnél. Míg parancsnoka engedte, maga is örömmel vett részt a 

csatákban. Arra is volt energiája, hogy beosztottait lelkesedésre és ki
tartásra buzdítsa, amint ezt az isaszegi csatát megelőzően Nagykátán 

kelt kiáltványa bizonyítja. Szerette a tábori életet, s meglepetésként ér
te, amikor 1849. június 19-én a HM hadlelkészi osztályainak átvételére 
kapott utasítást.11

Az, hogy a táborban Görgei „törzslelkészként” alkalmazta, arra 

mutat, hogy már ekkor elkészítette átfogó javaslatát a magyarországi 
tábori lelkipásztorkodás ideiglenes rendezésére. Tervei maradéktalan 

megvalósítására ugyan nem maradt ideje, mégis érdemes tervezetével 
foglalkoznunk, hiszen ez a dokumentum foglalja össze a leghiteleseb
ben elképzeléseit. Ennek bevezetéséből kitűnik, hogy Mednyánszky is
merte Leonhard tábori püspöknek a tábori lelkipásztorkodásról írt ké
zikönyvét, s a törvényes egyházi hatalom hiányában csak ideiglenes 
szabályok megalkotására gondolt. Elképzelése tehát lényegében — az 

ideiglenesség tekintetében — nem különbözött Mészáros és Vidasics ál
láspontjától. Az eltérés abból fakadt, hogy a Vidasics féle adminisztrá
ció január-februárban a kinevezett lelkészek oklevelébe mindig belefog
lalta az „ideiglenesen” kifejezést. Ezzel márciustól kezdve felhagytak 

ugyan, de új tábori egyházi hivatalok felállítását idő előttinek tartot
ták, s így Mednyánszkyt is csak mint egyszerű tábori lelkészt erősítette 

meg Mészáros hivatalában. Ez utóbbi kérdésben egyébként nem voltak 
következetesek, mert ugyanakkor Magyari Alajost elismerték az aradi 

tábor felügyelő lelkészének. Mednyánszky viszont lehetségesnek tartot
ta a tábori lelkészi hierarchia ideiglenes megszervezését.

Eszerint a tábori főlelkész, aki egyszersmind a hadügyminisztéri
um hadlelkészi osztályának főnöke, „az összes tábori lelkipásztorkodás 

központja”. Minden hadtestnél egy törzslelkész működne, akinek fel
adata lenne a főlelkészi rendeletek végrehajtatása, havonta egyszer je
lentés tétel a felügyelete alatt álló lelkészek munkájáról, a kórházban
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fekvő betegek meglátogatása, a hadtest tábori lelkészei által írt jelen
téseknek a minisztériumba való továbbítása, jegyzőkönyvek vezetése. A 

tábori közlelkészek dandároknál, kórházakban, illetve mint térlelké
szek állomásoznának. Vidasicshoz hasonlóan hangsúlyozza, hogy a „tá
bori lelkésznek papi állásáról sohasem szabad megfelejtkeznie”. Hiva
talát késedelem nélkül át kell vennie. „Minden ütközetnél, minden 

megtámadásnál papi öltönyben, s kereszttel ellátva jelen lenni tartozik 
s a tűzbe menendő dandárt megáldván, azt rövid, körülményekhez al
kalmazott szónoklattal lelkesedésre, s kitartásra buzdítani; tapasztalás 

mutatja, hogy ily rövid szónoklatnak sokszor a már csüggedni kezdett 

seregek fellelkesítésére nagy hatása volt. Midőn a csata megkezdetett, 
a dandárlelkész minden félelem, vagy gyávaság jele nélkül hátravonul
ván, gondját a sebesültek ápolása, vigasztalása, vagy ha lehet a halot
tak eltakarítására fordítsa, eltávoznia azonban a csatatérről végképp 

nem lehet, hogy a veszély üdéjében, ha szükséges, a sereget újra lelke
síthesse.”

Kötelességei továbbá a halottak eltemetése, adataik felderítése, a 
sebesültek meglátogatása, istentiszteletek tartása a szentségek kiszol
gáltatása, a keresztelési-, házassági-, és a halotti jegyzőkönyvek pontos 

vezetése, a törzslelkésznek való beküldése. Részletesen olvashatunk a 

tervezetben a kórházi lelkészek kötelességeiről is. Mednyánszky — elő
deihez hasonlóan — úgy tartja „a hadlelkésznek mint papnak katonai 
rangja nem lehet” de iránta mindenkinek tiszteletet kell tanúsítani. A 
tábori lelkészek ruházatával kapcsolatban viszont új szabályokat veze
tett be. A tervezet a hadlelkészek fizetésének, illetve kitüntetésre való 

jogosultságuknak tárgyalásával végződik.
Mednyánszky felfogása tehát lényegébe véve Vidasicséhoz hason

lított: a törvényes egyházi hatalom hiányában ő is csak ideiglenes ren
dezésre gondolt. Tervezete három lényeges ponton tér el előde nézetei
től. Először: ezredek helyett csak dandároknál akart lelkészeket alkal
mazni. Másodszor: fontosnak tartotta, hogy a hadlelkészek a csatatéren 
is jelen legyenek és a válságos pillanatokban segítsenek a harci szellem 

felélesztésében. Harmadszor: csak hivatalos alkalmakkor kívánta meg 

a papi öltöny viselését. Ez utóbbi felfogás ugyan Vidasicstól sem állha
tott messze, hiszen Bémer László báró nagyváradi püspök egy ízben fel
szólította a premontrei rend vezetőjét, Richter prelátust, hogy Vidasi- 

csot dorgálja meg, mert világi ruhában jár. Ennek ellenére ő ezt — tu
domásunk szerint — beosztottai számára nem engedélyezte.12
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Ezek a nézetkülönbségek önmagukban talán még nem indokolnák 

Vidasics leváltását, de Görgei hadügyminiszterként olyan tisztviselők 

alkalmazására törekedett, „kik a sereg köztt [sic!] tartózkodva illető 

szaktudományait a sereg bel- és külszerkezetének, valamint egész lel- 
kületének esmeretével a gyakorlati téren merített tapasztalással bőví
tették”. Ehhez járult még, hogy Mészáros jó másfél hónapig halogatta 

Mednyánszky Cézár tábori lelkészi kinevezésének megerősítését, s vé
gül 1849. március 19-én, a maga sajátos, ironikus stílusban írt utasítá
sában járult hozzá a kinevezéshez a törzslelkészi cím mellőzésével. 
Ezen hosszú huzavonáért Görgei feltehetően Vidasicsot is felelősnek 

tartotta, noha ezt kifejezetten megerősítő forrás nincs birtokunkban. 
Akármi is indokolta a személycserét, Vidasicsnak mennie kellett, utóda 

alatt pedig részben a személyi állomány is változott. Már említettük, 
hogy Mednyánszky Chárusz László piarista atyát, aki már a táborban 

is titoknokként működött mellette, magával vitte a minisztériumba. 
Görgei Artúr tanácsosul Munkácsi József Csanádi címzetes kanonokot 
nevezte ki az osztályhoz. Lukács Dániel is eltávozott az osztályról. He
lyette július elején Támár Imre dolgozott fogalmazóként, aki 1849. jú
lius 16-tól kezdve a 18. huszárezred tábori lelkésze lett. Továbbra is itt 

dolgozott Bucsánszki József segédfogalmazó. Mind a négy hivatalnok 

(Mednyánszky, Chárusz, Munkácsi, Bucsánszki) követte a kormányt 
Szegedre és Aradra is.

„Munkánk nehéz volt és éreztem a friss levegő hiányát, reggeltől 
késő éjszakáig csöndben a szobámban, fejem tele volt rendeletekkel és 

a rutin munkával, egyedül a verseny tartotta fenn buzgalmamat. Né
gyünk közül egyikünk sem egyezett volna bele, hogy Görgei előtt a leg
kevésbé lelkesnek tűnjön” — olvashatjuk visszaemlékezésében. A négy 
újonnan kinevezett osztályfőnök nemes versengése közepette értesült 
Budapesten, 1849 június végén fivérének, Mednyánszky László honvéd 

őrnagynak pozsonyi kivégzéséről. Ekkor két érzés küzdött benne, az 

egyik: hazalátogatni és csillapítani édesanyja bánatát, a másik viszont 
helyben maradásra ösztönözte. Visszaemlékezései szerint nem utazott 
el, ez azonban aligha felel meg a valóságnak, hiszen 1849. június 29-től 
kezdve hadügyminisztériumi engedelemmel távol volt hivatalától. Ek
kor Chárusz László vezette az osztályt.

A deklarált felfogásbeli különbségek ellenére Mednyánszky Cézár 

Vidasicshoz hasonlóan járt el, mint osztályfőnök. Igyekezett tájékozód
ni a tábori lelkészek létszámáról, állomáshelyéről, fenyegetve kollégáit, 
hogy akiről a minisztériumnak nem lesz 1849. augusztus 1-ig tudomá-
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sa azt a tábori lelkészek létszámából törölni fogják. Sürgette a halotti 

bizonyítványok pontos beküldését, szorgalmazta a megígért fizetéseme
lés foganatosítását, igyekezett megakadályozni az esketésekkel kapcso
latos visszaéléseket (különösen a megfelelő engedély nélküli házasságo
kat). Ennek érdekében kapcsolatba lépett a vallás és közoktatásügyi 
minisztériummal, s 1849. június 24-én Horváth Mihály utasította az 

egyházi elöljáróságokat, hogy lelkészeiket tiltsák el katonai személyek 
engedély nélküli esketésétől. Rendeletet fogalmazott meg az állomáshe
lyüket illetéktelenül elhagyó beosztottai ellen. Ugyanakkor személyes 

hangvételű felhívásban buzdította a tábori lelkészeket a további lelkes 
munkálkodásra.

Az igazi változás a tábori lelkészek kinevezésének rendszerében 

következett be. Czigler időszakában a korábban érvényes kiegészítési 
szabályok voltak érvényben. Ha egy tábori lelkészi állást kinevezés út
ján töltöttek be, akkor az a megyéspüspök tett javaslatot a kinevezendő 
személyre, akinek az egyházmegyéjéből az adott ezred a hadkiegészíté
sét nyerte, illetve, ahol a törzse állomásozott. Szerzetesek esetében ter
mészetesen a rendfőnök volt az illetékes. Vidasics hivatali időszakában 

nemcsak az egyházi vezetés veszítette el befolyását a kinevezésekre, de 

maga a tábori főpap is (korábban az ő feladata volt többek között a je
lölt alkalmasságának a vizsgálata). Vidasics néhány kivételtől eltekint
ve nem tett mást, mint hogy megerősítés végett felterjesztette Mészá
rosnak a katonai parancsnokok által korábban kinevezetteket. Ennek 
megtagadását csak akkor javasolta, ha a kinevezés túlságosan kis lét
számú egységhez (pl. zászlóaljhoz) történt, vagy ha egy állomásra két 

személyt akartak kineveztetni. Néhány kivételtől eltekintve tehát 
passzív szerepet játszott, már ami a személyi állomány kiválogatását il
leti.

Mednyánszky viszont abban a kellemes helyzetben volt, hogy a tá
bori lelkészi állásért folyamodók létszáma jóval meghaladta a szüksé
ges létszámot, így maga válogathatta meg a számára legmegfelelőbb 
munkatársakat. Sőt 1849. július 16-án tudatta az érdeklődőkkel, hogy 

a magyar hadseregnél a tábori lelkészi állások be vannak töltve, így 

újabb folyamodványok benyújtásának csak akkor van értelme, ha a hi
vatalos lap lelkészi állások megürüléséről tudósít. Ez azonban nem je
lentette a kinevezések leállítását. Továbbra is szó volt görög szertartá- 

sú római katolikus, illetve ortodox hadlelkészek kinevezéséről. Néhány 

katolikus lelkész is átvehette kinevezését tizenhatodika után. Július 

26-án nevezték ki tábori lelkésznek Molnár Jánost Kmety György tá-
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bomok csapataihoz, július végén pedig Horváth Kálmánt és Lutter Fer- 

dinándot nevezte ki a hadügyminisztérium tábori lelkésznek a szegedi 
táborba. A másik változás az volt, hogy Horváth Mihály vallás— és köz- 
oktatásügyi miniszter szerette volna az egyházak vezetőit ismét bevon
ni a tábori lelkészek kinevezésébe. Amennyiben hozzá futottak be a ki
nevezési kérelmek, akkor azokat véleményezés végett áttette az illeték
es egyházi elöljáróságoknak. Ilyen irányú törekvéseinek azonban Med- 
nyánszky, s rajta keresztül a hadügyminisztérium gátat szabott. Az 

osztályfőnök szerint a kinevezések során azért nem lehet kizárólag az 

egyházi elöljárók kívánságát követni, mert ez olyan személyek kineve
zéséhez vezetne, akikre a hadseregben a legkisebb szükség sincs. Med- 

nyánszky tehát felismerte a tábori lelkészek politikai jelentőségét is a 
csapatok között s ezek szellemét igyekezett a konzervatív befolyástól 
megóvni.

Ami az adminisztráció sikerességét illeti, a tábori lelkészi osztály 
Mednyánszky Cézár irányítása alatt a hadlelkészi kar háromnegyed 

részét vonta irányítása alá. (Eltekintve a korábban kilépettektől, a 

meghaltaktól és az augusztus 13-a után Komáromban kinevezettektől.) 

A minisztériumi megerősítést nélkülöző tábori papok között feltűnően 
nagy az Erdélyben működők száma, akik ennek a csoportnak a felét te
szik ki. A fennmaradó rész vagy csak az utolsó pillanatban lett tábori 
lelkész, vagy szabadcsapatok kötelékében működött, vagy valamilyen 

egyéb ok miatt nem jelentkezett a minisztériumnál. Ebben az utolsó 
időszakban sem sikerült megvalósítani a fizetésemelést, a jelen
téseknek a minisztériumba való maradéktalan beküldését, illetve meg
szüntetni a házasságkötési ügyek körüli anomáliákat. E hiányokért 
azonban a felelősség nem elsősorban a minisztérium tisztviselőit, ha
nem részben a körülményeket, részben pedig az illetékes parancsnoko
kat terheli.13

A tábori főlelkészek sorában nem szabad megfeledkeznünk Vajda 

Ignácról az erdélyi kerület tábori főlelkészéről. Az 1840-es évek elején 
— mivel figyelmen kívül hagyta az Erdélyben érvényes vallási törvény
eket — rendkívül népszerűtlen volt, az erdélyi főhadparancsnokság, il
letve a bécsi haditanács is Nagyszebenből való elmozdítását javasolta. 
Ennek ellenére 1848-ban is Nagyszebenben tartózkodott, noha a hadi
helyzet alakulása miatt ott érdemi tevékenységet nem tudott kifejteni. 
Nagyszeben felszabadítását követően azután ismét átvette hivatalát. 
1848 decemberétől az erdélyi kerület is a hadügyminisztérium hadlel
készi osztály vezetőjének irányítása alá került. 1849-ben beküldött a
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minisztériumba néhány halotti jegyzőkönyvet, előterjesztést tett a fo- 
garasi várban lévő kápolna fenntartása érdekében, de tevékenységét a 

rendelkezésünkre álló források szűkössége miatt nem tudjuk bővebben 

ismertetni. A tábori lelkészi állásért folyamodóknak — elvileg — rajta 

keresztül kellett volna kérelmeiket a minisztériumhoz benyújtani. Az 

Erdélyben működő tábori lelkészek azonban, ha tettek is nagy ritkán 

jelentést működésükről, azt az erdélyi főlelkészi hivatal megkerülésé
vel tették. Hiába sürgette a tábori lelkészi osztály több ízben is, hogy az 

erdélyi tábori lelkészek pontos kimutatását terjesszék föl, erre tudomá
sunk szerint nem került sor.

A középszintű hierarchia és a tábori közlelkészek

A magyar hadseregnél a harcok közben fokozatosan alakult ki a 

középszintű lelkészi hierarchia. Amint említettük, háborús helyzetben 

minden egyes hadsereghez külön tábori főlelkészeket neveztek ki az 

osztrák hadseregben. Talán ez a magyarázata, hogy Görgei először tá
bori főlelkészként alkalmazta Mednyánszkyt a Feldunai hadtestnél. 
Mednyánszky előde Bierbauer József cisztercita atya, a 4. huszárezred 
lelkésze volt. őt 1848. október 18-án nevezték ki a tisztikar ajánlatára 

a pamdorfi táborban lévő kormánybiztosok tábori főlelkésznek. Kineve
zése olvasható volt az egy nappal később kelt hadseregparancsban is. A 

téli visszavonulás alatt elvált alakulatától, s 1849. január 14-én Debre
cenben kelt kérvényében sürgette kinevezésének megerősítését, de 

csak fizetésének felemelését sikerült elérnie, az óhajtott jóváhagyást 
azonban nem. Egyes források Gasparich Kilitet Perczel Mór tábornok 

mindenkori serege tábori főpapjaként említik. Ide, a tábori lelkészi hi
erarchia középső részéhez tartozott a komáromi tábori főlelkészi hiva
tal vezetője, a már említett Menyhárth Lajos is, akit az 1849. szeptem
ber 13-án kiadott hadseregparancs „törzs-tábori lelkésszé” nevezett ki. 
Ehhez hasonló feladatkörben tevékenykedett Magyari Alajos, az aradi 

tábor felügyelő tábori lelkésze, valamint 1849 július végétől kezdve Er- 

dősi Imre piarista atya a 4. hadtestnél. A középszintű hierarchia fel
adata az adott hadtestben vagy táborban működő lelkészek munkájá
nak ellenőrzése, felsőbb rendeletek közvetítése, illetve jelentéseik 

összegyűjtése és továbbítása.
Említésre méltó még, hogy 1848-ban Korda János őrnagy, szegedi 

térparancsnok Breinfolk Gusztáv piarista atyát ajánlotta tábori főlelké
szül. Az ajánlatot végül is nem fogadták el, így nevezett atyának meg
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kellett elégedni a szegedi vár-, helyőrségi, és kórházi lelkészi stá
tusszal. Végeredményben nem került sor Fricskán Mihály görögkeleti 
lelkész kérelmének teljesítésére sem, aki az egész magyar hadsereg or
todox tábori főlelkésze szeretett volna lenni. Kérelme három miniszté
riumot is megjárt, s noha teljesítését mind Görgei Artúr, mind Horváth 

Mihály pártolta, végül mégis meg kellett elégednie egy szűkebb feladat
körrel. Kossuth 1849—ben Ujlaky Szilárd tábori főlelkészi kinevezését 
javasolta Bemnek, de mivel az erdélyi főpapi hivatal ügyeit már Vajda 

Ignác intézte, az említett kinevezésre nem került sor.
A tábori lelkészi hierarchia alsó részét — Mednyánszky Cézár ki

fejezésével élve — a tábori közlelkészek alkották, akik ezredeknél, ma
gasabb egységeknél, illetve katonai intézeteknél teljesítettek szolgála
tot. Zászlóaljaknál csak kivételes esetben, valamilyen adminisztratív 

hiba következtében találkozhatunk velük. Feladataikat részben a tábo
ri lelkipásztorkodás hagyományos feladatai, a cs.kir. hadseregben érvé
nyes szabályok, részben pedig az osztályfőnökök idézett rendeletéi 

szabták meg. Feladataikra, szolgálatiakra az alábbiakban még részlete
sen ki fogunk térni.

A magyar hadsereg tehát, noha tábori lelkipásztorkodását ideigle
nes jelleggel szervezték meg, rendelkezett bizonyos hierarchiával. E hi
erarchia élén a hadügyminisztérium hadlelkészi osztályának főnöke 
állt, tábori főlelkészi minőségben. Elvileg ide, a gyakorlatban inkább a 

középső szinthez tartozott az erdélyi tábori főpap. Megnevezésük elle
nére a középső szinthez tartoztak az egyes hadtestekhez kinevezett fő
lelkészek (törzslelkészek, felügyelő lelkészek), az alsó szinten pedig a 

közlelkészek helyezkedtek el. Ez a felépítés minden elnevezésbeli kü
lönbség és az egyházilag törvényes rendezés hiányából eredő csonkult- 

ság ellenére alapvetően megőrizte a császári hadseregből átvett mintá
kat.14

A nemzetőrség tábori lelkészei

Az 1848-49-es tábori lelkipásztorkodás történetének érdekessége, 
hogy hagyományos, történetileg kialakult formái mellett egy új, átme
neti jelenséggel is számolnunk kell, a nemzetőrség tábori lelkészeivel. 
Az „átmeneti” jelzővel nem időbeli jelenségre szeretnénk utalni, hanem 
arra, hogy a nemzetőrség tábori lelkészei egyfajta köztes helyzetet fog
laltak el a magyar hadsereg tábori lelkészei és a kisegítő tábori lelki
pásztorkodást folytató papok között.
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A nemzetőrség kötelékében annak megszervezésétől kezdve talál
kozhatunk tábori lelkészekkel. Mivel a nemzetőrök tisztjeiket maguk 

választhatták, e választás gyakran egy orvos és egy tábori lelkész vá
lasztását is magában foglalta. Ez nem jelenti azt, hogy a tábori lelké
szek többségének tiszti rangja lett volna a nemzetőrségnél, de a hadse
reghez hasonlóan a tiszti karhoz számították őket. így választották 

meg nemzetőrségi lelkésznek Andrastsik Jánost Bártfán, Beleszny Im
rét Selmecen, Béres Józsefet Nagykállóban, Imády Károlyt Balassa
gyarmaton, Lipooniczky Istvánt Komáromban, Oertl Ferencet Mezőbe- 

rényben, Rónay Jácintot Győrben, Asztalos Pált és Vohlfárt Józsefet 
Nagykárolyban, Könyves Tóth Mihályt Debrecenben, Haj din Józsefet 
Szakolcán. Noha a felsorolás korántsem teljes, a nemzetőrök ott sem 

szenvedtek hiányt lelkészekben, ahol a tábori pap választása elmaradt. 
Ennek ellenére a Nemzetőrségi Haditanács hivatalos álláspontja sze
rint a nemzetőrségben nem volt tábori lelkészi állomány. A nemzet
őrségi összeírásokból világosan kiderül, hogy az összeírások során a lel
készeket is összeírták, noha ez nem minden esetben találkozott az ér
dekeltek tetszésével. Nógrád vármegye többek között pénzbírsággal 
sújtotta azokat a lelkészeket, akik vonakodtak a nemzetőrségbe beáll
ni. Szombathelyen a város polgármestere igyekezett valamennyi papot 
szolgálatra bírni. A pannonhalmi főapát kereken megtagadta szerzete
seinek összeírását, s ettől csak külön minisztériumi parancsra lett vol
na hajlandó elállni. 1848. július 9-én azután a magyar katolikus püspö
ki kar is tiltakozott az egyháziak nemzetőrségi szolgálatra kény
szerítése ellen, kijelentve, hogy a fegyveres szolgálat ellenkezik a papi 
szelídséggel, a papi hivatással és életmóddal, valamint az európai gya
korlattal. ,Az egyházi zsinatok pedig — olvasható a püspöki kar állás- 

foglalásában — a papoknak egyáltalában a fegyverviselést tiltják, a 

hadbamenőkre nézve is, azon szabályt állítván föl, hogy ha ott jelenlé
tük szükséges, fegyverzetlenül teljesítsék a papi hivatal kötelességeit, 
miképp azt a tábori lelkészek mind e mai napig végezni szokták.” A 
nemzetőrségi szolgálat körül kibontakozó vita tehát közvetlenül nem 

érintette a tábori lelkipásztorkodást, hiszen ennek jogosságát a püspöki 

kar sem vonta (nem vonhatta) kétségbe. A liberálisok iránti szimpáti
ával legkevésbé sem gyanúsítható Scitovszky János pécsi püspök, ép
pen e vita csúcspontján, 1848 júliusában adott eltávozási engedelmet 
Mike Antal bátaszéki káplánnak, aki tábori lelkészi szolgálatot szere
tett volna vállalni a hadsereg kötelékében. A kassai egyházmegye sem 

tagadta meg az engedélyt szentszéki aljegyzőjétől, Prámer Alajostól és
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Tomanóczy Antal nagymihályi segédlelkésztől, amikor tábori lelkész
nek szerettek volna állni. A példák további sorolása helyett térjünk 
vissza az eredeti problémához. Az ellentét lényege az volt, hogy a libe
rális közvélemény a társadalmi kiváltságok leépítését (amilyen például 
a fegyveres szolgálat alóli mentesség is volt) és a kötelezettségek min
den állampolgárra való egységes és kivétel nélküli kiterjesztését sür
gette, a katolikus főpapok viszont az adott kor hivatalos egyházi felfo
gásához híven a fegyveres szolgálatban az egyházi törvények súlyos 

megsértését látták. Ami a kormányt illeti, Mészárosnak az volt a véle
ménye, „hogy a mostani körülmények közt, midőn majd minden kiütő- 

dött rendes járásából, kinek-kinek lelkiismerete után kell indulni, és 

azt tenni amit a haza javára legüdvösebbnek vél, aki gondolja, hogy 

nemzetőri szolgálatával nagyobb hasznot tesz a hazának, mint tanulá
sával: azt kár volna gátolni, aki pedig tanításával vagy tanulásával in
kább gondolja leróni hazafiúi kötelességét, annál kényszerítésnek nem 
lehet helyét találni.”

Batthyány ígéretet tett ugyan a prímásnak írt válaszában a XXII. 
te. módosítására, addig is azonban a törvény rendelkezéseit tartotta 
irányadónak. Az Országos Nemzetőrségi Haditanács és a miniszterel
nök már júliusban megkísérelte a megyék buzgalmának csökkentését, 
amennyiben szorgalmazták, hogy a lelkészeket, orvosokat, tanítókat, 
ne indítsák ki teljes számban a táborba. A szükséges kompromisszum 

végül is 1848. szeptember 14-én született meg, amikor Batthyány alá
írta a törvény módosításáról intézkedő rendeletét. Ez a rendelet fel
mentette többek között a lelkészeket, a szerzeteseket és a falusi iskola- 

mestereket a nemzetőrségi szolgálat alól. Ugyanakkor kimondta, ha „a 
táborba vonulandó valamelyik nemzetőrségi zászlóalj lelkészt kívánna 

magával vinni, tartozik az illető egyházi elöljáróság a zászlóaljhoz a ha
tóságok megkeresésére tábori papot kirendelni.”

A tábori lelkészek döntő többsége azonban önkéntesen vállalta a 

belépést a nemzetőrségbe. Ha valaki olyan népszerű volt egy települé
sen mint például Könyves Tóth Mihály Debrecenben, akkor aligha ke
rülhette el a szolgálatot. Ritkán fordult elő, hogy az illetékeseknek lel
készek kirendeléséről kellett gondoskodni, amint az például Somogy 
megyében előfordult. A nemzetőrség tábori lelkészeinek szolgálata ha
sonlított sorezredi kollégáik munkájához, ami elsősorban abból adódott, 
hogy a nemzetőri és a reguláris alakulatokat legtöbbször vegyesen al
kalmazták. A táborban azután a lelkipásztori tennivalók tekintetében 

volt éles különbség a különböző típusú csapatok között. így példá-nem
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ul Sisvay Márton egri plébános, a Heves megyei nemzetőrség első zász
lóaljának tábori lelkésze a nemzetőrök mellett a jelenlevő sorkatonák 

számra is tartott 1848. augusztus 20-án Járeken ünnepi istentisztele
tet. Egy kapitány állítólag életveszélyesen meg is fenyegette, mivel be
szédében a magyar minisztériumot is említette. Kun Károly lászlóma- 

gyarcsaholyi református lelkész pedig nemzetőrei mellett a 31. honvéd 

zászlóalj lelki gondozását is vállalta.
A magyar hadsereg tábori lelkészeinek, illetve a nemzetőrség tá

bori lelkészeinek szolgálata között azonban néhány jelentős különbség 

is megfigyelhető, s ez indított arra bennünket, hogy figyelmünket első
sorban az előbbieknek szenteljük. A nemzetőrség tábori lelkészei szer
vezetileg nem tartoztak a hadügyminisztérium hadlelkészi osztályának 

felügyelete alá, felettes szervük nem ismerte el státuszukat, s legtöbb
ször zászlóaljakhoz osztották be őket, ami hadseregbeli társaikkal csak 
kivételesen fordult elő. Szolgálati idejük (az önkéntes nemzetőrséggel 
táborba szállóké is) általában rövidebb volt, s a táborban is szabadab
ban mozoghattak. Eperjesy Ferenc pusztamonostori plébános, illetve a 

népfelkelőkkel táborba szálló Jaczkó Károly kecskeméti római katoli
kus segédlelkész például egyszerűen elhagyták a tábort. Imády Károly 

balassagyarmati plébános, akit az összes nógrádi őrsereg tábori főpap
jának választottak meg, miután tudósította a Kossuth Hírlapja olvasóit 
a nógrádi első zászlóalj vitézségéről, beszámolóját a következőképpen
folytatta:

„Én is, amit mint tábori, de mint honvéd pap is, zászlóaljunk ápo
lására tehettem, és mit tehetségemben csak állott, megtettem, teszek 

és teendek. A brucki táborbani csapatunk számára 28 pár fehérnemű 

ruhát, miután ez testökön már el is rohadt, 30 lepedőt, néhány font té
pést és vánkost, szalonnát, zsírt, túrót, aszalt szilvát, ázalékot plébáni
ám körében kát. és ágost. vallású honpolgároktól gyújtván, elvittem és 
átadtam, és miután fehér ruhára legnagyobb szükségük volna, ismét 
szép sikerrel gyűjtök számokra fehér ruhát, melyet újra személyesen 
táborba viendek.” Szlezák István szeredi plébános és alesperes éppen 
Óturán volt látogatóban, amikor összefutott a Húrban ellen mozgósított 
nemzetőrökkel. Csatlakozott hozzájuk, s így most már Bogár Zsigmond 

református lelkésszel együtt lelkesítették a nemzetőröket. Az eset ab
ból a szempontból is tanulságos, hogy a nemzetőrség esetében meglehe
tősen nehéz szétválasztani a kisegítő tábori lelkipásztorkodást a hiva
tásos szolgálattól. Horváth Pius piarista szerzetes, a pápai első zászló
alj tábori lelkésze volt 1848 nyarán. Zászlóaljparancsnokának, Beze-
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rédy Kristóf őrnagynak a tanúsága szerint „erényes szelíd magavisele
tével, lelkesítő hazafiúi szónoklataival, betegek és haldoklók körül ta
núsított fáradhatatlan egyházi szolgálatával s általában hivatalos köré
nek minden részbeni pontos betöltésével magának egész zászlóaljam 

szeretetét és tiszteletét kiérdemelte.” Mindazonáltal tábori lelkészi 
szolgálatot többet már nem akart vállalni. 1849. május 20-án kelt kér
vényében inkább a katonai nevelőintézetek bármelyikében, (de különö
sen a nagyváradiban) felállítandó honi történet és vele egybekapcsolt 
tudományok tanszékének elnyeréséért folyamadott. A nemzetőrségi lel
készek felekezeti viszonyai az önkéntesek nagy száma, illetve a válasz
tási rendszer miatt rugalmasabban alakult, mint hadseregbeli társaik 

esetében. Ezek és a további rendelkezésünkre álló adatok alapján arra 

a következtetésre jutottunk, hogy noha a nemzetőrségi lelkészek fel
adatai a magyar hadsereg lelkészeivel gyakorlatilag azonosak voltak 

(istentiszteletek tartása, temetés, a legénység szellemiségének ápolása 
stb.), szolgálatuk kerete és jellege mégis eltért azokétól. Ez termé
szetesen nem jelenti azt, hogy lebecsülnénk szerepüket. 1848-ban pél
dául, amikor a hadsereg tábori lelkészi állományának fejlesztése nem 

tartott lépést a létszámnövekedéssel, illetve amikor még nem kezdődött 
el a protestáns katonai lelkészek kinevezése, szerepük, jelentőségük ve
tekedett ezredekben szolgálatot teljesítő társaikéval. A továbbiakban 

mi csak akkor fogunk kitérni szolgálatukra, ha ezt valamilyen, a szű- 

kebb témánkhoz kapcsolódó tény (pl. a rendelkezésre álló egyéb forrá
sok hiánya) indokolja.15

Folyamodók, folyamodványok

A magyar hadsereg tábori lelkészeinek egy részét a császári had
seregtől „örökölte”. Több mint 20 lelkész állt a magyar szabadságharc 
oldalára, ha csak a számadatokat tekintjük. A ténylegesen szolgálatot 
teljesítő tábori lelkészek létszáma azonban ennél lényegesen kevesebb, 
hiszen sokan szolgálaton kívül voltak. Dudás János, a 37. sorezred pap
ja betegség miatt volt távol. Farczádi Mihály kénytelen volt elhagyni 
alakulatát (Károly-Ferdinánd ezred), mert az szembefordult a szabad
ságharccal. Ugyancsak szolgálaton kívül volt 1848-ban Korének József 

és Harsányi Sámuel. Canczler Róbert László és Vajda Ignác a hadihely
zet alakulása következtében szakadt el állomáshelyétől. így miközben 

a hadsereg létszáma 1848 decemberére elérte, majd meghaladta a 

100 000 főt, a tábori lelkészek létszáma alig gyarapodott néhány fővel.
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Ez annyit jelent, hogy ekkor átlagosan kb. 4-5 ezer katona jutott egyet
len tábori lelkészre. Az 1849-ben bekövetkezett nagyarányú létszámnö
velés ellenére a helyzet nem sokat változott 1849 augusztus elejére, hi
szen a 170000 főt meghaladó hadseregben átlagosan kb. 5-6 ezer kato
na jutott egyetlen tábori lelkészre. Egy ötezer lelket számláló egyház- 

község lelki gondozása békeidőben az adott korban is teljesíthető fel
adat volt. A tábori lelkipásztorkodás viszont háborús helyzetben, 
„idénymunka jellege” miatt, ilyen létszámviszonyok mellett nem látha
tó el tökéletesen. Egy nagyobb veszteségekkel járó csata után a temeté
sek és a sebesültek vigasztaláséira a nemzetőrség tábori lelkészeinek és 
a kisegítő lelkipásztoroknak a segítségét is igénybe kellett venni.16

A császári-királyi hadseregből „örökölt” tábori lelkészek motívu
mait, amelyek szolgálati helyükön való megmaradásra ösztönözték 

őket, csak kivételes esetben ismerjük. Czigler feltehetően azért tartott 

ki a fővárosok elfoglalásáig, mert az osztrák hadseregben sohasem le
hetett volna belőle püspök. Itt legalább esélye volt rá. A már említett 

Korének József és Farczádi Mihály nem akart a hazája ellen harcolni. 
Amint már utaltunk rá, az állomáshelyek megtartásához feltehetően az 
is hozzájárult, hogy az elöljárók a helyükön maradtak 1848-ban.

Lényegesen pontosabb képünk van azokról, akik a szabadságharc 

alatt szerettek volna tábori lelkészi alkalmazást nyerni. A hadügymi
nisztérium valamivel több, mint 130 kérelmet regisztrált 1848-49-ben, 
amelyben a folyamodók tábori lelkészi állást kértek. A kérelmezők va
lamivel több, mint fele a katolikus egyházból került ki, főként a káplá
nok és az adminisztrátorok közül. Plébánosok csak kivételes esetben 
szerepeltek a folyamodók között. A katolikusok ilyen módon egyházi 
szervezetük nagyságának megfelelően, lakossági számarányuknál vala
mivel nagyobb mértékben képviseltették magukat. Ez egyáltalán nem 

meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy a polgári átalakulás során a ka
tolikus papok meghatározó része a polgári középrétegekből származott. 
A származás önmagában ugyan még nem meghatározó egy papi pálya
futás során, de egyfajta értékrend és mentalitás ismeretét mindenkép
pen jelenti. A katolikus alsópapság jelentős rétegeinek csatlakozását a 

magyar liberális nemzeti mozgalomhoz a káplánok és az adminisztráto
rok mostoha szociális helyzete is elősegítette. Fizetésük nem haladta 

meg az évi 40 pft-ot, s ehhez járult az a gyakran méltatlan bánásmód, 
amelynek a plébánossal szemben ki voltak téve. ők alkották a korabeli 
értelmiség legrosszabbul fizetett rétegét. Gyakran 15-20 évet kellett vá
rakozniuk, mire a biztos megélhetést jelentő és az állandó áthelyezések
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ellen is bizonyos védelmet nyújtó plébánosi kinevezést átvehették. Má
sik, igen gyakran hangoztatott panaszuk a rendkívül gyakori és min
den alapos okot nélkülöző áthelyezés volt. Például Marczell Ákos Esz
tergomi egyházmegyés papot 1837. október 26-án szentelték pappá. 
1849 májusáig, amikor el kellett menekülnie plébániájáról, hét állo
máshelye volt: Várkony, Szentmihályfalva, Tallós, Udvamok, Podola, 
Vágújhely és Nyitravicsáp. Szerzetesek esetében a szerzetesi élet re
formjára való törekvés játszhatott még fontos szerepet.

Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a katolikus papság jelentős 

rétegei már a szabadságharcot megelőzően bekapcsolódtak valamilyen 

formában a liberális nemzeti mozgalomba. Gyakoriak voltak a névma
gyarosítások. A Csanádi egyházmegyében a tábori lelkipásztorkodással 
később kapcsolatba kerülő lelkészek közül például Kemdler Ferenc Ke- 

rényi Frigyesre, Mihálovics József Munkácsi Józsefre, Rosen Pál pedig 

Rózsafy Pálra magyarosította a nevét. Benőfi Soma (azelőtt Brujmann 
Sámuel) palóc népdalokat gyűjtött a Kisfaludy társaság számára, Sza
bó Richárd álnéven újságírói tevékenységet folytatott. Rózsafi Pált ott 
találjuk azon Csanád megyei kispapok között, akik „munkáskör”-t 
akartak létesíteni. A kör célja lett volna „a haza nyelvében maguknak 

munkálatok kidolgozásával szabatos jártasságot szerezni”. Gasparich 
Kilit egy 1844-ben megjelent röpiratában nyíltan magyarnak vallotta 
magát. Érthető tehát, ha az 1848 tavaszán bekövetkező események a 

papság körében is élénk visszhangot váltottak ki. 1848. április 15-én 16 

budai és pesti pap memorandumot intézett Kunszt József esztergomi 
helynökhöz. Többek között magyar nyelvű szertartást, fizetésük méltá
nyos rendezését, a káplánok és plébánosok közötti jogviszony rendezé
sét, a reverenda használatának korlátozását és elöljáróik választását 
követelték. Egymást érték a röpiratok, s az egyházi szertartások módo
sítása mellett a radikálisok már a cölibátus eltörlését is sürgették. Ez 

utóbbi követelés égjük élharcosa volt Szabó Richárd, aki röpiratában a 

polgári átalakulás és a szólásszabadság üdvözlése mellett a cölibátust 
okolta az egyháztörténelem valamennyi sötét eseményéért. Nevezete
sen a hitszegéseket, mérgezéseket, házasságtöréseket, vérfertőzéseket, 
gyermeksikkasztásokat, rablásokat, gyilkosságokat és más egyéb ke
véssé szívderítő eseményeket mind-mind a cölibátusból vezette le. Mi
vel a papi nőtlenséget sem Krisztus, sem az apostolok nem rendelték el, 
ez nem más mint a papságnak egy emberi jogtól való megfosztása, 
amely jogot az egyháznak (vagy ennek vonakodása esetén az államnak) 

kötelessége visszaadni. E forrongó réteget viseletéről is könnyű volt fel-
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ismerni: világi ruhában jártak, bajuszt illetve szakállt növesztettek. A 

nyugtalanság a szerzetesrendeket is elérte. Lázadoztak a bencések és a 

ciszterciek, a piaristák pedig 1848 szeptemberében ún. forradalmi káp
talant tartottak és új elöljárót választottak. A rend demokratikus átala
kulását szorgalmazók között ott volt Lutter Ferdinánd, a budai gimná
zium tanára, akit 1849 júliuséinak végén a szegedi táborba nevezetek ki 
hadlelkésznek. Ez az elégedetlen réteg adta tehát a tábori lelkészségért 
folyamodók jelentős részét. Ha sikerült elnyerniük az állást, még a leg
rosszabb esetben is annyi pénzt kaptak havidíjként, mint korábban egy 

egész év alatt. Akiket egyházfegyelmi vagy más okok miatt mellőztek, 
azok itt reméltek biztos állást. A plébánosok pedig azért fordulnak elő 

csak kivételesen a folyamodók között, mivel többségük már életkoránál 
fogva sem lett volna képes a rá váró fizikai megpróbáltatásoknak meg
felelni, nem beszélve arról, hogy ez esetben biztos egzisztenciájuktól is 
meg kellett volna válni.

Létszámukat tekintve a református folyamodók állnak a második 

helyen. Az 1840-es évek közepétől a debreceni lelkipásztorok igehirde
tésében egy demokratikus irányú fordulat figyelhető meg. Ezen új szel
lemiség egyik képviselője Könyves Tóth Mihály volt, aki 1848-ban az 

aradi táborban működött mint nemzetőrségi lelkész. A minisztérium 

1848-49-ben kb. 20-25 református lelkész kérvényét iktatta, de közülük 

is csak néhány főt neveztek ki tábori lelkésszé. Ez is arra utal, hogy az 

alkalmazás szempontjából biztosabb volt, ha az illető lelkész csatlako
zott a hadsereghez és ezt követően próbálta meg állásának megerősíté
sét kieszközölni. Ez nem jelenti azt, hogy csak ennyien vállalták volna 

szükség esetén a szolgálatot. Szoboszlai Pap István református tiszán
túli szuperintendens megkeresésére már 1848 november-decemberében 

20 lelkész jelezte, hogy szükség esetén vállalja a tábori lelkészi szolgá
latot. Érthető ez a lelkesedés, hiszen a reformátusok eddig az egész csá
szári-királyi hadseregben csak egyetlen tábori lelkészi állomással ren
delkeztek, s most szerették volna a vallási egyenjogúságot ezen a téren 
is megvalósítani.

Érdekességként megemlítjük, hogy akadt olyan folyamodó is, aki 
elégedetlen volt a tábori lelkipásztorkodás kialakult rendszerével. Kár
mán Pál kecskeméti református segédlelkész, amint az 1848. december 

15-én Kossuth Lajosnak írt leveléből kiderül, nagy erőt helyezett a ma
gyarnak azon hitébe, hogy győznie kell, különben mindnyájukat legyil
kolnák, „és én ezen hitet — írja a derék lelkész — a legdühösebb fana-
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tizmusig szeretném felcsigázni, — mit Kecskeméten a szószékből meg
lehetős sikerrel cselekedtem is.

E végre szükségesnek látnám a tábori lelkészi hivatalt nagyobb 

kiterjedésben felállítani, — oly módon, hogy a tábori lelkészek — kik 

egyről [sic!] egyig mind jó szónokok legyenek — mint ilyenek ne volná
nak csupán a táborhoz kötve, hanem szabadságukban álljon, sőt köte
lességük legyen, az egész országban keresztül-kasul járni, a magyar 
köznépet mindenütt buzdítani, fanatizálni, — a más ajküakat pedig a 

magyar iránti szimpátiára bírni.”
Nem tudjuk válaszolt-e, s ha igen mit Kossuth ezen eredeti javas

latra, mindenesetre az bizonyos, hogy a szabadságharc tábori lelkipász
torkodása több módosítással ugyan, de alapvetően megőrizte a korábbi 
formákat, s nem tért át a Kármán Pál által javasolt útra.

A másik két protestáns felekezet tagjai lényegesen kevesebb folya
modványt nyújtottak be. Az unitáriusok részéről az ótordai lelkész, Pap 
Albert János kérelmének maradt nyoma. Az evangélikus lelkészek sem 

voltak túl sokan, mindössze hárman. Krizsán József, Roth Márton és 

Dr. Taubner Károly vágyai azonban nem válhattak valóra. A legtöbb 

esélye kétségtelenül Dr. Taubner Károlynak az MTA, a Királyi Magyar 

Természettudományi Társaság és a berlini Filológiai Intézet tagjának 
volt. ő a Lombardiában és Velencében állomásozó magyar katonák 

evangélikus tábori papjaként teljesített szolgálatot. Mészáros Lázár bá
torítására Eötvös Józsefhez fordult, hogy az „a magyar hazában állomá
sozó katona—hadseregek evangélikus esperes-tábori papjává Budára” 

nevezze ki. Nem a háborús ínség miatt kívánkozott el, „a távoliét ha
zámtól, elszigeteltetésem irodalmunktól búsítja lelkem s teszi vérzővé 

szívemet” — olvashatjuk levelében. Kérelmét nem teljesítették, viszont 
az osztrákok az 1848-49-es itáliai harcokban szerzett érdemei elismeré
séül kitüntetésben részesítették.

E két protestáns felekezetnél valamivel több kérelmet nyújtottak 
be ortodox lelkészek, s a zsidó felekezethez tartozók is benyújtottak két 
folyamodványt. A minisztérium tehát nem szenvedett hiányt jelentke
zőkben.17

A felekezeti megoszlásnak azonban nem volt döntő jelentősége a 

jelentkezők szempontjából. A tábori lelkészi szolgálat az egyetlen mód
ja volt annak, hogy a lelkészek egyházilag törvényes és elfogadott kere
tek között katonák lehessenek. így a hadügyminisztériumhoz eljutta
tott folyamodványokban gyakran olvashatók szubjektív, ám e rétegre
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annál jellemzőbb fordulatok, amelyek a folyamodványt a hazaszeretet 
érzésével, belső sugallattal, lelkiismereti kötelességgel támasztják alá.

„Mióta Honunk szent földét ellenség dúlva tiporja, — kezdi kérel
mét Matólcsy János darvasi református lelkész — csak egyetlen eszme 

élt szüntelen keblembe [sic!]; és ez: Hazám ellensége kiűzésében s eltip- 

rásában, tehetségem szerént közremunkálni.”
Majláth Mihály richwaldi római katolikus lelkész hazafiúi leg

szentebb kötelessége lelkiismeretes teljesítésére hivatkozik. Igaz Dáni
el barcsi római katolikus káplán a magyar nemzet és hazája iránt ér
zett forró szeretetéről beszél. Szilágyi László magyarkakucsi reformá
tus lelkész arra hivatkozik, hogy tábori lelkészként nagyobb szolgálatot 
tehet hazájának, mint 42 főt számláló gyülekezetében. Roth Márton 

evangélikus segédlelkész párhuzamot vont az egyén szabadsága és va
gyona valamint édes hazánk szabadsága között. Mindkettő addig ma
rad fenn, amíg meg tudjuk védeni. Támár Imre Egri egyházmegyei ál- 
dozár „keble szent sugalmát követve” ajánlotta fel a honnak szolgálata
it. Horváth Ferenc római katolikus plébános Radnáról keltezett folya
modványában így vall:

,3 sok ármánykodástól körülövezett édes magyar Hazánk meg
mentésébe, s a honi törvények által már megalapított magyar Alkotmá
nyunk védelmezésébe kezdettől fogva mindig a legnagyobb rokonszenv- 

vel viseltettem, s legforróbb hazafi kötelességemnek tartottam alkal
mat nyerni, miszerint Kedves Hazámnak szolgálhassak, s ha szükség 
kívánná adóját én is lefizethessem. Ezen általam forrón óhajtott célt 
csak akkor érhetném el, ha mint fölszentelt pap a magyar hadseregben 

egy tábori lelkészi állomást lenne szerencsém nyerhetni.”
A tábori lelkészség elnyeréséért benyújtott folyamodványok másik 

szembetűnő sajátossága, hogy szép számmal akadnak közöttük olya
nok, amelyeket menekültek írtak. Majláth Mihály „a határszéli ellensé
ges indulatú nép” és a „bármikor berohanandó ellenség dühének” volt 
kitéve. Igaz Dánielt a Barcsra betört szerbek elfogták és ki akarták vé
gezni. Balogh György zombori káplánnak, aki a helyi elemi iskolában 

tanított, szintén menekülnie kellett a várost feldúló ellenség elől. Mol
nár István stridói káplán a börtönbüntetés elől szökött meg. A menekü
lő és alkalmazást kérő papok létszáma különösen 1849 nyarán nőtt 

meg, így a folyamodók létszáma a hadihelyzet romlásával együtt nőtt. 
Szegeden jelentkezett és kért tábori lelkészi állást a menekült lelké
szek közül Gasparich Kilit barátja, Saaghy Vendel üzbégi római kato
likus lelkész, akinek marháit az ellenség egy rajtaütés során elrabolta,
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nyolc hetes bujdosás után itt kért alkalmazást Marczell Ákos nyitravi- 

csápi római katolikus lelkész, itt sürgette ismételten kinevezését Kov- 

rik Artúr békésszentandrási római katolikus segédlelkész, valamint a 

Budapestről menekülő Einhom Ignác rabbi. Az államnak egyébként ér
dekében állt a menekültek alkalmazása, hiszen az alkalmazást nem ta
lálók részére segélyt fizettek.

Gyakran bukkan elő a folyamodványokban a nyelvtudásra való hi
vatkozás is. Ez azonban nem tette lehetővé a jelentkezők közötti diffe
renciálást, hiszen a többség legalább bárom nyelven beszélt, de akadt 
olyan jelentkező is (Zimka János piarista szerzetes), aki arra hivatko
zott, hogy „magyar, német, tót és deák nyelveken kívül franciául és ola
szul is”ért. Gyakran előfordult, bogy a kérvényt néhány egyházi vagy 

világi személy támogatta. Az ajánlók politikai súlya a lehető legszéle
sebb skálán mozgott. Bodrogkeresztúr elöljárói Blaskó Antal helybeli 
római katolikus segédlelkész kinevezését támogatták. Szentmiklóssy 
Sámuel református lelkész kérelmét többek között Nagy Mihály szupe
rintendens is pártolta. Horváth Mihály kultuszminiszter Molnár Ist
vánt ajánlotta. Morár Miklós fikatári ortodox lelkészt Krassó megye 
másodalispánja szerette volna az óhajtott álláshoz segíteni. Somossi Ig
nác kormánybiztos Balázsi Ferenc tiszapüspöki római katolikus segéd
lelkész kinevezését sürgette s noha a folyamodót Kossuth is „előforduló 

alkalommal tábori papságra leendő kinevezés végett” a hadügyminisz
térium figyelmébe ajánlotta, a derék segédlelkészből mégsem lett tábo
ri pap. Megkímélve a további esetek felsorolásától az olvasót, nyilván
való, hogy az ajánlások a kinevezésekre nem gyakoroltak hatást.

A folyamodványok következő figyelemreméltó eleme azoknak az 
érdemeknek, tevékenységeknek a köre, amelyeket a pályázók érdemes
nek tartottak megemlíteni. Gyakran hivatkoztak eddig végzett áldoza
tos lelkészi illetve tanári munkájukra. Galgóczi Ignác piarista szerzetes 

Szegedről a következőket írta:
„Tizenkilenc év óta munkálkodom nevelési pályán, ezen idő alatt 

neveltem a hazának hasznos polgárokat, kik közül számtalan a zsenge 
korában beléoltott tiszta hazafi érzetnél fogva, a hon szabadságáért ka
rát és vérét feláldozni első felhívásra szent kötelességének tartotta; 

önérzettel, és nyugodtan mondhatom eszerint, hogy a hazának egy 

részről leróttam tartozásomat.
Azonban a szabadság szent harcában minden jó honfinak jutott 

osztályrész, hivatásomhoz, s koromhoz képest én is szolgálatot tenni 
óhajtok, kívánom lelkesíteni azon hősöket, kik feláldozták magokat e
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hon javáért, s lelki vigasszal ellátni, ha vitézül sebesültek meg a harc
téren, hol nemsokára véreikből fog felvirulni a szabadság fája."

Iván Tivadar ortodox lelkész a román nép körében végzett sikeres 

felvilágosító munkájára hivatkozott, Gajdos Döme minorita lelkész a 

honvédtoborzás során szerzett érdemeit említett meg, Sztankovits Ist
ván szentpéteri segédlelkész az ostromtól szorongatott Komáromban 

tíz napig altüzérként szolgált. A temesvári papneveldében 1845-ben 
végzett Schaeffer Antal segédlelkész mindig megtalálta a módját, hogy 

támogassa a szabadságharcot.
,Alul írt ezennel bátorkodom egy tábori lelkészi állomásért folya

modni, — írta 1849. május 9-én a minisztériumnak — kérésemet a kö
vetkezőkre alapítván: Öt éve már hogy Csanád egyházmegyében mint 

segédlelkész működök, a Nagyjécsán történt csata alkalmával midőn az 

ármányas ellenség népünket lefegyverezni akarta, magam személyesen 

az ellenségnek két Zsivkovich ezredbeli katonáját éltem veszélyezteté
sével lefegyvereztem, és Nagysándor József akkoriba [sic!] alezredes úr
nak általadtam. Népünket, jóllehet a temesvári zsarnokok már fogság
gal fenyegettek, soha meg nem szűnő lelkesedéssel a magyar kormány 
iránti tántoríthatlan hűségre intettem, és azt személyesen is megmu
tatni soha el nem mulasztottam, miért is utóbbi üdőkben állomásomat 
egy üdőre elhagyni kéntelenítettem. Jelenleg pedig Bem tábornok úr a 

bánsági németekhezi felszólításával már több községekbe jártam, és 

azt kiosztogatva őket arra szólítottam fel, hogy siessenek az említett 
tábornok zászlója alá kiirtani az ellenségnek utolsó gyökerét, siessenek 

megmutatni azt, hogy érdemesek édes hazánknak legtermékenyebb 

földjét szánthatni, és hogyha kell hazánkért halni nem irtóznak."
A legbátrabbak a fegyverfogástól sem riadtak vissza a folyamodók 

közül. Liebhart Lukács a baranyai nemzetőrségben volt lelkész, majd 
főhadnagy, illetve százados. Hozzá hasonlóan fegyverrel is szolgált töb
bek között Gondol Károly nagycsécsi református lelkész, Blaskó Antal 
bodrogkeresztúri római katolikus segédlelkész, Matolcsi János darvasi 
református lelkész, a már említett Balázsi Ferenc, Kulányi Ferenc 

nemzetőrségi segédtiszt, Kukacz István teszéri római katolikus segéd
lelkész, Opiez Sándor római katolikus áldozópap és nemzetőri száza
dos, Szalay Sándor önkéntes nemzetőr. A sort még folytathatnánk, de 
már e névanyag áttekintése is azon meglepő következtetés levonására 

jogosít fel, hogy a nemzetőri szolgálat (a fegyveres szolgálat) nem jelen
tett előnyt a magyar hadsereg tábori lelkészi posztjáért folytatott ver
senyben. Az itt felsoroltak közül egyedül Liebhart Lukácsot nevezték ki
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1849 július közepén tábori lelkésznek. Hasonló a helyzet a nemzetőrség 

tábori lelkészeivel is. Noha ismerünk olyan személyeket (Liebhart Lu
kács, Gasparich Kilit) akik először a nemzetőrségnél, majd a sorkatona
ságnál teljesítettek lelkészi szolgálatot, a többség számára ez sem volt 
elegendő, egyéb feltételek híján a kinevezéshez (Blaskó Antal, Kikinger 

Alajos, Mihály Lőrinc, Jaczkó Károly stb.)
Áttekintve e kérelmeket, az alábbi következtetések levonására lá

tunk lehetőséget. Először: a benyújtott kérelmek száma jelentősen meg
haladta a hadsereg szükségletét. Másodszor: a jelentkezők többsége 

már a szabadságharc előtt valamilyen formában bekapcsolódott a libe
rális nemzeti mozgalomba, a szabadságharc alatt pedig erejéhez mér
ten támogatta a magyar kormányt. Harmadszor: a magyar hadsereg
ben tábori lelkészi álláshoz jutni többféle módon lehetett, ezek egyik 

(ha nem is legbiztosabb) módja a hadügyminisztériumhoz benyújtott fo
lyamodás volt.18

A minisztériumnak a benyújtott folyamodványokkal kapcsolatban 

a következő tényeket kellett mérlegelnie: van-e üres tábori lelkészi ál
lás? A folyamodó alkalmas—e annak betöltésére? Szól-e valamilyen 

egyéb érv (politikai üldözött, felekezeti hovatartozás stb.) alkalmazása 
mellett? E kérdések mérlegelése 1848-ban, illetve 1849-ben különböző 

módon történt. 1848-ban a kinevezések során még teljesen az osztrák 
mintát követték. Eszerint az ezred parancsnokságának, amelynek újon
nan kinevezett tábori lelkészre volt szüksége, az illetékes főhadpa- 

rancsnoksághoz kellett fordulni, innen áttették a kérelmet az adott tá
bori főpaphoz, aki viszont a területileg illetékes megyéspüspökhöz for
dult ajánlás végett. Minden ezred ahhoz az egyházmegyéhez tartozott, 
ahonnan a kiegészítését nyerte, illetve ahol a törzse állomásozott. A tá
bori főpap ezt követően megvizsgálta az ajánlott lelkészt, s ha alkal
masnak tartotta az állás betöltésére, megtette előterjesztését az illeté
kes szervnek. Ez a rendszer 1849-ben azután jelentékenyen módosult. 
Ennek oka részben a juriszdikciós szálak elszakadásában illetve az 
önálló tábori püspökség felállításának kudarcában, részben pedig ab
ban keresendő, hogy a megszülető magyar hadsereg lelkipásztori igé
nyeit gyorsan kellett kielégíteni, amire a fent vázolt rendszer képtelen 
volt. Szerepet játszhatott a már említett politikai szempont is, tudniil
lik, hogy a konzervatív felfogású főpapok befolyásától megóvják a had
sereget. 1849-ben (és részben már 1848-ban is) a folyamodók közvetle
nül a hadügyminiszterhez fordultak. A kérelmeket a HM hadlelkészi 
osztályának főnöke vizsgálta meg, aki szükség esetén a jelöltet kineve-
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zés végett a hadügyminiszter (vagy annak helyettese) elé terjesztette. 
Ugyancsak az osztályfőnök feladata volt, a kinevezett lelkészek számá
ra a szükséges utasítások megfogalmazása. A folyamodók esetében te
hát a tábori lelkészi osztály vezetőjének volt döntő befolyása a kineve
zésekre, a befolyásos ajánlók, még ha katonák voltak is, nem sokat szá
mítottak, Dallos Pál kirvai adminisztrátor például, akit 1848-ban Té- 

tény község elöljárói Berghammer Károly plébános utódaként szerettek 

volna látni, 1849. május 21-én egy meglehetősen zavaros levélben kérte 
Görgei Artúrt, nevezze ki bármely lovasezredhez káplánnak. Med- 

nyánszky Cézár a kérést már ekkor mellőzendőnek vélte s később mint 

osztályfőnök, a Feldunai hadsereg vezérkari főnöke, Bayer József ezre
des, sürgetése ellenére is ragaszkodott ebhez a nézetéhez. Nem is lett 

a derék adminisztrátorból tábori lelkész. Az eset azért is érdekes, mert 

a hadügyminiszterek általában nem bírálták felül a hadlelkészi osz
tályfőnökök előterjesztéseit.

Hogyan lehetne tehát a sikeres alkalmazás feltételeit összefoglal
ni? Az alkalmazás előfeltétele volt, hogy üres állomáshely álljon rendel
kezésre. 1849. július 16-án Mednyánszky Cézár osztályfőnök felhívta 

az érdeklődők figyelmét, hogy a magyar hadseregnél a tábori lelkészi 
állások be vannak töltve, így folyamodványokat csak akkor nyújtsanak 

be, ha új tábori lelkészi állások felállításáról értesülnek a hivatalos lap
ból. Kivétel nélkül alkalmazták a korábban az osztrák hadseregben ki
nevezett majd a magyar hadsereg oldalára átállt tábori lelkészeket, ak
kor is ha 1848-ban hosszabb-rövidebb ideig szolgálaton kívül voltak, 
(pl. Dudás János, Dr. Korének József, Harsányi Sámuel). Az alkalma
zás másik viszonylag biztos módja volt az adott hadseregnél szolgálatra 

jelentkezni. Mivel 1849 júliusáig a magyar hadsereg tábori lelkész hi
ánnyal küzdött, így a parancsnokok örömmel alkalmazták a szolgálatra 
jelentkezőket, s a legtöbb esetben sikerült kieszközölniük a minisztéri
um megerősítését is. Nem volt teljesen reménytelen, noha a „túlkíná
lat” miatt kevésbé biztos út a HM-hez való folyamodás. Itt részben a 
szükségletek döntöttek, részben a folyamodók egyéni érdemeit vették 

figyelembe. Azok esetében, akik az általános kívánalmaknak megfelel
tek, előnyt jelentett, ha politikai üldözésnek voltak kitéve. Hátrányos 

volt viszont, ha a kérelmező nem bevett felekezethez tartozott, ha már 

betöltött állásért folyamodott, illetve ha olyan egységhez (pl. zászlóalj
hoz) kérte a kinevezését, ahol hivatalosan nem alkalmaztak tábori lel
készt.
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Ezek a következtetések azonban — mint a történelemben általá
ban — csak tendencia jelleggel érvényesek. A kinevezésekbe gyakran 

beleszólt a hadihelyzet vagy a véletlen is. Jaczkó Károly kecskeméti ró
mai katolikus segédlelkész, aki az ókéri táborban már gyakorolta a tá
bori lelkészi szolgálatot, azért nem tudta elfoglalni állását a 16. (Káro
lyi) huszárezrednél, mert az ellenség elvágta a Debrecenbe utazás lehe
tőségétől. 1849 június végén-július elején ismét felmerült a kinevezése, 
ezúttal a 18. (Attila) huszárezredhez, de végül mégsem lett belőle tábo
ri lelkész. A sok nyelvet ismerő Hérics Antalból viszont meglehetősen 

különös körülmények között lett hadlelkész. Történt ugyanis, hogy az 

ó-szőnyi plébános, Gango József, mivel az osztrákokkal szimpatizált, 
tanácsosabbnak látta elhagyni a falut, amikor az a magyarok kezére 

került. Az így megüresedett plébániára Hérics Antalt nevezték ki. A 

megszökött plébános gazdasszonya, Takács Jánosné Bodofalusi Julian
na és annak lánya, Mária azonban nem adták fel olyan könnyen a har
cot. Föllázították Hérics ellen a falut, sőt meg is fenyegették. A szorult 
helyzetbe került pap Alvinczy Alvin honvéd századoshoz, a 98. zászlóalj 
parancsnokához fordult segítségért, aki valóban döntő fordulatot adott 
az eseményeknek. A „gaz fondorkodó” és „áruló” asszonyt leányával 
együtt fogságba vetette, Héricset pedig a zászlóalj tisztikarának kéré
sére oltalma alá vette és magával vitte Komáromba tábori lelkésznek.

A folyamodványok benyújtásának időbeni megoszlása nem ad le
hetőséget látványos következtetések levonására. Tény, hogy a legtöbb 

folyamodványt 1849 május, június és július havában nyújtották be, 
amiben — feltételezésünk szerint — a hadihelyzet alakulása volt a 

döntő tényező. Az időszak első felében Magyarország területének legna
gyobb része meg volt tisztítva az ellenséges csapatoktól, a postai és 
egyéb közlekedés helyre volt állítva, így a folyamodók egyrészt be tud
ták nyújtani kérelmeiket, másrészt a tábori lelkészi állás valódi pers
pektívának tűnt. Az időszak második felében viszont, amikor a Paszke- 

vics tábornagy parancsnoksága alatti orosz csapatok is megkezdték az 
előrenyomulást, számos lelkész is elmenekült, s számukra az egyetlen 

lehetséges alkalmazási terület — ha lelkészek akartak maradni — a 
tábori lelkészi állás volt. így paradox módon a hadihelyzet romlása is a 
folyamodók létszámának növekedéséhez vezetett.19
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Rang, állomáshely, fizetés

A tábori lelkészek rangja

Ma már kissé bizarmak tűnhet a kérdésfelvetés, vajon volt-e a tá
bori lelkészeknek rangja? Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a cs. 
kir. hadseregben a tábori lelkészek részére 1855-ig semmilyen megha
tározott rang nem volt megállapítva, akkor a kérdés jogosságához nem 

fűződhet kétség. Katonai ranggal ugyan nem rendelkeztek, de mégis az 
ezred tisztikarához számították őket. Amellett, hogy irányukban min
den katonai egyénnek különbség nélkül illő tisztelettel kellett viselked
nie, szemlék alkalmával és a havi kimutatásokban közvetlenül a törzs
tisztek után sorolták őket. Temetésükre nézve pedig a főhadnagyok 

számára előírt temetési rend volt az irányadó. Katonai rangjuk tehát 

nem volt, de mégis a tisztekkel egyenrangúaknak tartották őket. Alig
hanem ezt a helyzetet értette félre Harsányi Samu életrajzírója, ami
kor arról írt, hogy az Itáliában állomásozó két protestáns lelkész kapi
tányi rangban volt alkalmazva. E félreértés napjainkban ismét fel buk
kant a sajtóban.

Változtatott-e ezen a sajátos helyzeten a szabadságharc hadveze
tése? Megítélésünk szerint nem. A magyarországi, illetve az erdélyi tá
bori főpaptól távol álltak az ilyen jellegű űjítások. Mészáros Lázár had
ügyminiszter Markovich Antalt 1848. július 24-én tábori lelkésszé ne
vezte ki. A kinevezési okiratban nincs utalás katonai rangra. Ez nem
csak ebben az egy esetben volt így. A tábori lelkészek többségét a had
ügyminisztérium nevezte ki, illetve erősítette meg állásában, s ezen 

iratok egyikében sem olvashatunk a tábori lelkészek katonai rángj áról. 
Hasonló a helyzet az általuk beküldött jelentésekkel is. Ha tiszti rang
juk lett volna, ezt kétségtelenül feltüntették volna aláírásuk mellett, 
ennek azonban nincs nyoma. Ugyanígy a hadügyminisztériumban ké
szített kimutatásokban sincs a tábori lelkészek nevei mellett katonai 
rang feltüntetve.

Ebben a kérdésben különben maga Vidasics sem volt pontosan tá
jékoztatva. Fazekas Rajmondnak, a karcagi kórház ideiglenes tábori 
lelkészének tiszti rangot firtató kérdésére ugyanis 1849. február 21-én 

a következőket válaszolta:
"Mi végre a rangot illeti.

A volt rendszer szerint a tábori lelkészek hallomás után szólva száza-
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dosi ranggal bírtak; jelenleg azonban — mint hadügyminiszter úrtól 
hallottam <tiszti> ranggal bírnak."
A tévedés egyáltalán nem meglepő, hiszen Vidasics mint nagyváradi 
tanár, aligha gyűjtött be pontos információkat a cs.kir. hadsereg rang
viszonyairól. A lényegen ez sem változtat, hiszen Mészárosra hivatkoz
va ő is azt állítja, hogy a tábori lelkészeket a tisztek között tartják 

ugyan számon, de meghatározott katonai rangjuk nincs. Tábori lelké
szeknek katonai rangfokozattal való ellátását Mednyánszky Cézár is 

elutasította. Josef Kohlman ezredes Geiszler Jánost, a 14. (1. székely) 

határőrgyalogezred lelkészét 1849. június 17-én kelt felterjesztésében 

"különösen azon érdeméért, mellyel a székelyek között a jó hangulatot 

fáradhatatlan buzgalmával helyreállította, századosi rangra előléptet
ni" ajánlotta. A hadügyminisztérium osztályfőnöke elutasította a kérel
met, mondván: "a tábori lelkészi hivatal a rangfokozat eszméjével el
lenkezik", s ezért a nevezett tábori lelkészt nem lehet századosi rangra 
ajánlani vagy felterjeszteni.

így megítélésünk szerint ebben a vonatkozásban a szabadságharc 

hadserege a korábbi gyakorlatot folytatta. Ennek ellenére röviden sze
retnénk utalni azokra a forrásokra is, amelyekkel álláspontunk csak 

nehezen egyeztethető össze. Mindenekelőtt arra, hogy a tábori lelkészi 
állás és a rangfokozat együttes fennállásának összeegyeztethetetlensé- 

ge nem zárja ki azt, hogy valaki először tábori lelkészi, majd tiszti (fő
tiszti) feladatkört lásson el. Bíró Sándor rétyi református lelkész, aki 
már 1848 tavaszán kitűnt, mint a helyi nemzetőrség szervezője (nem
zetőrségi százados). 1849 telén tábori lelkésznek nevezték ki, néhány 

hónapos sikeres működés után lemondott állásáról, Csíkba utazott és a 

szabadságharc hátralévő időszakában, mint a 4. székely határvéd-zász- 

lóalj századosa tevékenykedett. Ha az ilyen és ehhez hasonló eseteket 
leszámítjuk, még mindig marad néhány olyan tábori lelkész, akiknek 

állítólag katonai rendfokozata is volt. Példaként említhetnénk Bardocz 

Jánost, Benkő Pált vagy Mely Károlyt. Az ő katonai rangjukról viszont 
olyan munkákban történik említés, amelyek pontosság tekintetében 
több kívánnivalót hagynak maguk után, s megállapításaik a modem 

szakirodalommal sem hozhatók minden esetben összhangba. További 
közös jellemzőjük, hogy tábori lelkészi működésüknek a korabeli irat
anyagban még nem sikerült a nyomára bukkanunk. Nem tudjuk kizár
ni azt a lehetőséget, hogy egyszerre voltak tábori lelkészek és főtisztek, 
ám ennek valószínűsége csekély. Álláspontunkkal szemben felhozható 

legsúlyosabb érv Láposi Géza római katolikus lelkésznek, a 35. (Zrínyi)
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honvédzászlóalj tábori lelkészének a pályafutása. Ő ugyanis valóban 

egyszerre volt tábori lelkész és főtiszt (végül százados). Személye még
sem lehet perdöntő ebben a kérdésben. Kinevezésénél ugyanis bizo
nyíthatóan adminisztratív hiba történt, s noha ez a végeredményen 

nem sokat változtat, pályafutása a tábori lelkészek között egészen kivé
teles volt.

A tábori lelkészek tiszti rangjának kérdésében véleményünket te
hát az alábbiakban összegezhetjük. Az 1848-49-es magyar hadseregben 

— a cs.kir. hadsereghez hasonlóan — a tábori lelkészeknek nem volt 
tiszti rangfokozata. A cs.kir. hadseregtől átvett tábori lelkészeknek 

azért nem lehetett, mert ott azt csak 1855-től kezdve vezették be. A 

hadügyminisztérium által kinevezett, illetve megerősített hadlelkészek 

esetében pedig a kinevezési okmányok nem utalnak erre. Ezeket a té
nyeket egy-két kivételes esettől eltekintve a szabadságharc időszaká
nak egészére érvényesnek tartjuk.20

Szolgálati hely

A tábori lelkészek állomáshelyének kérdése kezdetben a rangvi
szonyokhoz hasonlóan alakult. A szerveződő magyar hadsereg átvette 

az osztrák mintákat. Eszerint minden ezred egy-egy plébániát alkotott, 
s az ezredkáplán látta el a lelkészi teendőket. Ugyancsak az osztrák 

mintához hasonlóan működtek hadlelkészek várakban, illetve helyőr
ségekben, valamint a katonai intézetek kötelékében. Érdekességként 
megemlíthetjük, hogy 1848-ban a "Mészáros" hadigőzösön is teljesített 
szolgálatot tábori lelkész. Ez az ezred-plébánia rendszer azonban nem 

illett tökéletesen a magyar viszonyokhoz. Voltak olyan sorezredek, 
amelyeknek csak egy zászlóalja állt a magyarok mellé, s a "plébánia" 

így kettészakadt. A honvédség lelki gondozása sem volt megoldott. A 
honvédséget eleve zászlóaljanként szervezték, s noha 1848 decemberé
ben, az OHB felvetette ezredekbe való összevonásukat, ez végső soron 

nem történt meg.
A HM tábori lelkészi osztályának vezetése viszont következetesen 

ellenállt az olyan törekvéseknek, hogy egyes önálló zászlóaljakhoz is ki
nevezzenek tábori lelkészeket. Ez nem jelenti azt, hogy ne lenne tudo
másunk néhány kivételről, de a többség ezredeknél, magasabb egysé
geknél, vagy katonai intézeteknél szolgált. A hivatalos szándék tehát 
az volt, hogy megakadályozzák a tábori lelkészek számának mértékte
len növekedését. Czigler Ignác 1848. december 28-án kelt felterjeszté-
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sében az állomáshelyekkel kapcsolatban a következőképpen foglalt ál
lást:

"Előlegesen pedig szükséges tudni, hogy minden zászlóaljhoz, 
vagy pedig csak ezredekhez kinevezendő légyen a tábori lelkész? Ha 

minden zászlóaljhoz kinevezendő lenne, az alázatos véleményem sze
rint az az országnak nagy költséget okozna, annál is inkább, mivel a 

szükséghez képest nem csak katolikus, hanem helvét, görög és más val- 
lásü lelkészek is kívántainak, és azokat a szükséghez képest alkalmaz
tatni kellene; azért tehát alázatos véleményem az volna, hogy minden 
rendes ezredhez egy katolikus lelkész alkalmaztassák, és amint a hívek 

vallásszáma megkívánja, minden egyes, vagy pedig egyesült két dan
dárparancsnoksághoz egy helvét, görög vagy szükség szerint más hit
vallású lelkész alkalmaztassák tábori lelkész rang és illetménnyel."

Hogy a Cziglert felváltó két osztályfőnök mennyire osztotta elődje 

véleményét, azt az alábbi néhány esettel szeretnénk illusztrálni. 1849. 
február 11-én a HM katonai osztálya érdeklődött a 35. honvéd zászlóalj 
parancsnokságától, hogy ki nevezte ki a zászlóaljhoz Láposi Gézát tá
bori lelkésszé, hány zászlóalj tartozik a hatáskörébe, mert egyes zász
lóaljakhoz tábori lelkészeket nem neveznek ki. (Az egyetlen eset, ami
kor egy tábori lelkésszel kapcsolatos állomáshely kérdésében a HM ka
tonai osztálya készítette el a felterjesztést.) Egy nappal később a tábori 
lelkészi osztály a 28. honvéd zászlóalj parancsnokságát értesíti arról, 
hogy "...a zászlóaljak mindaddig, míg ezredekké át nem alakíttatnak 
lelkészekkel el nem láttatnak...". Május 24-én az osztály arról értesíti 
az erdélyi főhadparancsnokságot, hogy tábori lelkészeket táborokba, 
hadtestekhez, teljes létszámú ezredekhez, várakhoz, illetve kórházak
hoz neveznek ki. Ha minden zászlóaljhoz kineveznének egy tábori lel
készt, az az államot túlságosan megterhelné, ha pedig a zászlóaljakat 
ezredekké vonnák össze, a tábori lelkészek nagy része feleslegessé vál
na. Egy nappal később a minisztérium megtagadta a kinevezést Mihály 

Lőrinctől, mivel a 105-ik honvéd zászlóaljhoz akarták kinevezni. 1849 
nyarán még egyszer felterjesztették a zászlóaljhoz való kinevezés vé
gett, de ekkor (1849. július 24-én) Mednyánszky Cézár utasította el a 
kérelmet. "Minthogy egyes zászlóaljakhoz tábori lelkészek ki nem ne
veztetnek — a kérelem mellőztetik" — jegyezte fel az osztályfőnök az 

iratra. A HM a 6. hadmegye főparancsnokságával is tudatta június 13- 

án, hogy a "magyar hadseregben alkalmazandó tábori lelkészekre néz
ve a hadügyminisztérium elejétől fogva azon irányelvet tűzte ki magá
nak, hogy mindaddig, míg az egész hadsereg elrendezésének terve meg
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nem állapítattik, és a zászlóaljak nagyobb hadtestekbe be nem olvasz- 

tatnak, addig tábori lelkész a zászlóaljakhoz adatni nem fog...".
A HM hadlelkészi osztályának szándéka tehát teljesen egyértel

mű. E szándékának többé-kevésbé érvényt is tudott szerezni, noha a tá
bori lelkészek pontos létszámviszonyaira a szabadságharc bukásáig 

sem sikerült fényt deríteni. Az osztály elképzelése az volt, hogy miután 

az egyes hadtestek beküldik a kötelékükben szolgáló tábori lelkészek 

jellemjegyzékét, illetve a legénység felekezeti megoszlását, a miniszté
rium a szükséges hiányokat könnyedén pótolhatja. Ezek a jelentések 

nem érkeztek be maradéktalanul, ami azután hátrányosan érintette a 
görögkatolikus és az ortodox tábori lelkészek kinevezését is. Az állo
máshelyek körüli bizonytalanságot tovább fokozta, hogy Görgei had- 

ügyminiszteri reformjai során a sorezredeket önálló zászlóaljakká dara
bolta szét, valamint megszüntette a dandárköteléket. A sorezredeknél 
illetve a dandároknál működó' lelkészek új hatáskört kaptak. Mindezen 
események és az adminisztráció zökkenői oda vezettek, hogy 1849 júli
us végén — a korábbi gyakorlattól eltérően — nem egy konkrét egység
hez, hanem például "a szegedi táborba" neveztek ki tábori lelkészeket.

Kivételek természetesen itt is adódtak. A külföldiekből álló alaku
latok közül a bécsi—, és a lengyel-légió is rendelkezett tábori pappal. Az 

olasz légió is igényt tartott volna egy lelkészre. Pozsgai Alajos Komá
romban a 127. zászlóaljnál szolgált. Fricskán Mihály ortodox tábori lel
kész kezdetben a 9. honvéd zászlóaljnál tartózkodott. Innen került a 

28. honvéd zászlóaljhoz, annak létszámából azonban a HM utasítására 

törölték. Ekkor visszakerült a 9. zászlóaljhoz, s ott teljesített szolgála
tot 1849 júliusában bekövetkezett áthelyezéséig. Ekkor Vetter altábor
nagy táborába helyezték át. Schmidt János római katolikus tábori lel
kész egyes források szerint a 95. zászlóalj katonája volt. Morár Miklós 

ortodox román lelkészt Vécsey tábornok egy ugyancsak románokból álló 

zászlóaljhoz nevezte ki 1849 júniusában, s a kinevezést a HM hadlelké
szi osztálya tudomásul vette. A további kivételek tételes felsorolása he
lyett egyetlen példán keresztül szeretnénk megvilágítani az állomáshe
lyek körüli zavarokat. Láposi Géza római katolikus szentberecki mene
kült káplán a 35. (Zrínyi) honvédzászlóaljhoz való kinevezését kérte. A 

kérelmet Perczel Mór több más folyó ügy mellett felterjesztette az 

OHB-nek. Nyáry Pál az Országos Nemzetőrségi Haditanácsnak 

(ONHT) továbbította azt, ahol az ügy ad acta került, mivel — amint az 

illetékesek az iratra rávezették — "nincs állomány". A hadügyi kor-
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mányzat tehát a honvédzászlóaljakhoz nem kívánt lelkészeket kinevez
ni, s az egész kérdés megoldását a zászlóaljak tervezett ezredekké való 
összevonásában látták, amikor majd ezredenként lehet tábori lelkésze
ket alkalmazni. Láposi pályafutásának az az érdekessége, hogy egy ad
minisztratív hiba következtében a minisztérium megerősítette a 35. 
zászlóaljhoz való kinevezését, illetve az, hogy a szabadságharc egész 

időszakában tisztként és tábori lelkészként működött. Egy személyben 

tehát két, a korabeli hivatalos katonai és egyházi álláspont szerint 
összeegyeztethetetlen feladatkört látott el. A HM álláspontja teljesen 

világosan kiderül egy 1849. június 13-án kelt levélből, amelyben a 6. 
hadmegye tudomására hozzák, hogy a minisztérium tudtával nem tör
téntek zászlóaljakhoz kinevezések, ilyenek a Közlönyben sem olvasha
tóak, ha pedig ilyen mégis előfordulna, akkor "azok a hadügyminiszté
rium által el nem ismertetnek, minthogy ezek tudtán kívül és egyedül 
visszaélésből alkalmaztattak". Láposi pályafutása tehát arra utal, hogy 

az állomáshelyek körüli problémák egyik forrása a soralakulatok és a 
honvédség eltérő struktúrájából adódott, legalábbis 1848 decemberéig, 
az egységes hadsereg kialakításáig. A honvédzászlóaljak lelki gondozá
sának megoldására a vallás és közoktatási minisztérium szükség ese
tén tábori lelkészek kinevezését óhajtotta, az ONHT viszont még 1848 

novemberének végén is elégségesnek tartotta a kisegítő lelkipásztorko
dás szorgalmazását. A sorezredek és a honvédzászlóaljak közötti kü
lönbségek megszűnésével, illetve a tábori lelkészek létszámának növe
lésével ez a kérdés is többé-kevésbé megoldódott.

A tábori lelkészek állomáshelyével kapcsolatban tehát az a véle
ményünk, hogy a magyar hadsereg itt is átvette az osztrák mintákat. 
Ez azt jelenti, hogy fennmaradt az ezred-plébánia rendszer, a huszár
ezredek esetében a szabadságharc végéig, a sorezredek esetében 1849 

júniusáig. Ez a rendszer azonban 1849-ben bomlásnak indult, s egyre 
gyakrabban neveztek ki magasabb egységekhez tábori lelkészeket. 
Azon kivételes esetek száma, amikor egy hadlelkész zászlóalj kötelék
ben szolgál, viszonylag csekély. Az állomáshelyek kapcsán még egy do
logra szeretnénk utalni. Kétségtelen, hogy a szolgálati hely meghatáro
zása adminisztratív és gazdasági szempontból is lényeges volt. Nem 

érintette viszont a tábori lelkészek tevékenységének lényegét. A sebe
sültek vigasztalása, ápolása során például nyilván nemcsak az adott 
katonai egység tagjai szorultak rá a lelkész szolgálataira. Az ezredek 

különböző alegységei gyakran földrajzilag is különböző pontokon tar
tózkodtak, nem is szólva arról, hogy gyakran egyes zászlóaljak a Habs-
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burgok mellett, mások viszont ellenük harcoltak. A rendelkezésünkre 

álló források egyértelműen bizonyítják, hogy a szolgálati hely jelentett 
bizonyos kötöttségeket (például nem lehetett az elöljárók engedélye 

nélkül elhagyni), de nem jelölt ki merev határokat a tábori lelkészek te
vékenysége számára.21

Illetmények és kiegészítő jövedelmek

A hadlelkészek fizetésével kapcsolatban alighanem Mednyánszky 

Cézár foglalta össze legtalálóbban a helyzetet, mikor egyik előterjeszté
sében elismerte, hogy a "magyar hadseregben a tábori lelkészek fizeté
sét illetőleg nagy rendetlenség uralkodik; mert midőn némelyek 100, 
mások 80 pfr. havi díjban részesülnek, vannak olyanok kiknek havon- 
kint csak 50 pforint kiszolgáltatik. (sic!) Ezen rendszer nem csak az ál- 

ladalom károsításával jár, de másrészt azon lelkészek közt kik társaik 
díjainak csak felét húzzák, méltó elégületlenséget szülhet." E rendel
lenességek megszüntetését Czigler, Vidasics és Mednyánszky is sürget
ték — a legcsekélyebb eredmény nélkül. A fizetések kérdésének tárgya
lását is az előzmények ismertetésével kezdjük.

A cs.kir. hadsereg tábori lelkészei a XIX. század első felében egy 

meglehetősen bonyolult rendszer alapján kapták meg illetéküket. A 
szabadságharcot megelőző időszakban a pótlékok fizetését ugyan rész
ben már megszüntették, de a lelkészek fizetése az állomáshelytől, a bé
kés vagy háborús állapottól és a szolgálati beosztástól függően válto
zott. A haditengerészet káplánjai 40 forintot kaptak havonta, behajózás 

esetén pedig további 1 forint "Panatica" (kenyérpénz) járt nekik. A so- 

rezredek és a tüzéralakulatok tábori káplánjai 34 frt 25 4/8 kr. fizetést 
kaptak, amihez mozgósítás esetén még 44 kr. hadi pótlék járult havon
ta, valamint naponta 2 kenyér- és 3 lótápadag. A lovasezredeknél szol
gáló hadlelkészek havi 24 frt. 19 2/8 kr. illetéket plusz még naponta 2 

kenyér és 2 lótápadagot kaptak. Mozgósítást követően az ő díjuk is 

emelkedett (34 frt. 19 2/8 kr., valamint 44 4/8 kr. pótdíj, illetve naponta 

2 kenyér és 3 lótápadag). A katonai intézeteknél (ménesintézetek, inva
lidusházak, kórházak stb.) szolgáló tábori lelkészek a szolgálati hely fi
gyelembevételével három fizetési kategóriába voltak osztva (50 pft, 45 

pft, 33 pft/hó). A kórházi lelkészek például a középső kategóriába tar
toztak, feltéve, hogy nem ideiglenes jelleggel foglalkoztatták őket, a bá
bolnai és a mezőhegyesi ménesintézet lelkészei az elsőbe, a gyulafehér
vári gamizon, illetve a kiscelli invalidusház lelkészei pedig a harma-
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dikba. A várlelkészek fizetése is a második, illetve a harmadik kategó
riába tartozott. A magyar hadseregben szolgáló tábori lelkészek fizeté
se körül keletkező zavarok részben abból adódtak, hogy az osztrák had
seregben a tábori lelkészek eltérő díjazásban részesültek.

Markovich Antal 1848. jülius 24-én kelt kinevezése 50 pft havi díj
ról intézkedik, ami a fentiek figyelembevételével nem volt rossz fizetés. 
A hivatalos összeg a szabadságharc végéig ennyi maradt, amelyet még 
8 pft 20 kr. szállásdíjjal toldottak meg. Ez azonban többnyire csak pa
píron volt így. Paulovics Ferenc, a kiscelli rokkantak házának tábori 
lelkésze továbbra is csak 33 frt havidíjat kapott. Komáromban 1848-49 

fordulóján két tábori lelkész teljesített szolgálatot: Menyhárth Lajos és 

Hyross Bemát. Januárra mindketten 41 pft-ot kaptak. Február közepé
től Menyhárth pótlékot is kapott, így márciusi fizetése összesen 72 pft 
volt, míg Hyross továbbra is csak 41 pft-ot kapott. Áprilistól kezdve 

mindketten 71 pft havidíjat kaptak. Gonzeczky János Mezőhegyesen 53 
frt 20 kr-t keresett, beleértve az iskolai oktatás fejében húzott 3 frt 20 
kr. pótpénzt. 1849 áprilisában azután 65 frt-ra emelték fel járandósá
gát, a hat téli hónapra(!) pedig bizonyos mennyiségű fa is járt neki. 
Ugyanakkor néhány hadlelkész a hivatalosan megállapított díjat kap
ta, így Homyik István debreceni térlelkész, Komis József, az aradi tá
bor papja, 1849 január elsejétől Christ Ferenc munkácsi várlelkész, 
Gabriel Krantzl, a péterváradi helyőrség lelkésze 1849 április végéig 41 
frt 41 kr-t, majd 58 frt-ot (ami a szállásbér levonásával ugyancsak 50 
frt). Marán János, az egri katonai kórház ideiglenes lelkésze csak alig 

több, mint 16 frt-ot kapott havonta, s a hadügyminiszter csak 1849. júl. 
23-án emelte fel fizetését 58 frt 20 kr-ra. Az aradi tábor lelkészeinek fi
zetését 1849 május-júniusban egységesen 88 frt 20 kr-ra emelték. A tá
bori lelkipásztorkodás irányítói — minisztériumi állásuknál fogva — 

lényegesen magasabb fizetést kaptak. Vidasics Ede 205 frt-ot kapott 
havonta, Lukács Dániel körülbelül 66 frt-ot, Bucsánszki József viszont 
csak 50 frt-ot. Mednyánszky Cézár havi fizetése 250 frt volt, titkáráé 
(Chárusz László) 120 frt. Az osztály tanácsnokának, Munkácsi József
nek a fizetéséről egymásnak ellentmondó adatokat tartalmaznak a for
rások. Kinevezése 205 frt-os díjjal történt, s a pénzügyminiszter is eb
ben az értelemben utasította a főpénztári hivatalt. Ugyanakkor 1849 

augusztus hóra csak 166 frt 40 kr-t vett fel.
Milyen következtetéseket lehet levonni ezekből az adatokból? A 

magyar kormány, illetve az OHB 50 pft-os fizetéssel alkalmazta a tábo
ri lelkészeket, amit 1849 tavaszától kezdve még 8 frt 20 kr. szállásdíjjal
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egészítettek ki. A hadlelkészi fizetéseket nem emelték fel automatiku
san erre a szintre, az alacsonyabb bért húzóknak ezt kérelmezni kel
lett. így a szabadságharc alatt ennek a csoportnak a fizetése mérsékelt 

ütemben ugyan, de emelkedett. Más kérdés, hogy ez az összeg mire volt 
elegendő az adott korban. A magyar hadsereg tábori lelkészei osztrák 

kollégáiknál magasabb havi díjat kaptak ugyan (hasonlóan a tisztek
hez), a háborús viszonyok közötti drágaság következtében ennek vásár
lóértéke adataink szerint éppen, hogy fedezte a megélhetési költsége
ket. A tábori lelkészek fizetése kb. az alhadnagyok fizetésével volt 
egyenlő szinten. Magától értetődik, hogy amennyiben valaki a tábori, 
lelkészi "hierarchiában" előre lépett, akkor ez többnyire fizetésének az 

emelkedését is maga után vonta. Erdősi Imre piarista tanárt például 
Görgei tábornok 1849. január 16-án 60 pft havi illetménnyel nevezte ki 
Guyon hadosztályához tábori papnak. Amikor 1849. július 23-án kine
vezték a IV. magyar hadtest felügyelő lelkészévé, fizetését a duplájára 
emelték.

A tábori lelkészek jövedelméhez a fentieken kívül még néhány ki
egészítő tétel is járult, így a stólailleték, a díjköteles szolgáltatások és 

az egyéb pótlékok. A stólailleték olyan egyházi adó, amelyet a plébánia 

híveinek az egyes egyházhivatali funkciók igénybevétele után kell az il
letékes lelkipásztorok számára kifizetni. 1848-ban stóladíjat kizárólag 

a tiszteknek kellett fizetni házassági hirdetés, esketés, illetve temetés 

esetén. Díjköteles szolgáltatások voltak: az anyakönyvi másolatok kiál
lítása, házassági elbocsátó levelek kiállítása, valamint szentmise mon- 
datása. Adataink nem teszik lehetővé az ilyen módon befolyt összegek 
meghatározását, így csak feltételezésekre hagyatkozhatunk. Valószínű, 
hogy az így meghatározott összegek a háborús körülmények között 
csak meglehetősen részlegesen folytak be. A törzstisztek tetszés szerin
ti stóladíjat fizettek. A főtiszteknek ugyan meghatározott összeget kel
lett fizetni, temetésük estén ezt az összeget a hagyaték nagysága és a 

temetés mikéntje is befolyásolta. Az altisztek és a közlegények mente
sültek a stólailleték fizetése alól.

Ennél jelentősebb összeghez juthattak a tábori lelkészek a minisz
tériumtól. így jutott bizonyos pótpénzhez, illetve előleghez például Bre- 

infolk Gusztáv, a szegedi tábori kórházak lelkésze, Michailovics Sándor 

szegedi térlelkész, Ecsedy János karcagi kórházi lelkész, Menyhárth 

Lajos komáromi lelkész és Gonzeczky János Mezőhegyesen. A tábori 
lelkészek gyakran kérték a minisztériumtól fizetésük megjavítását, s 

annak ellenére, hogy ezt a kérést az összes felelős tényező (Vidasics,
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Mészáros, Kossuth, Mednyánszky stb.) jogosnak ismerte el, országos 

szinten végül is nem került rá sor. Ebből a szempontból kivételes hely
zetben voltak az V. hadtest tábori lelkészei, ahol a fizetésemelést vég
rehajtották, így az ott szolgáló lelkészek 88 frt 20 kr-t kaptak kézhez. 
A fizetésemelés elmaradása az adminisztrációt nagyon megterhelte. 
Mind Vidasics, mind pedig Mednyánszky vonakodott attól, hogy a tábo
ri lelkészek fizetését a Közlönyben is közhírré tegye, hiszen azt hitték, 
küszöbön áll az emelés. Mivel ez késett, az érdekeltek (parancsnokok, 
kormánybiztosok, tábori lelkészek) a minisztériumhoz fordultak infor
mációért, tekintélyes mennyiségű iratanyagot hagyva ezzel az utókor
ra.

A tábori lelkészi állások elfoglalása egyúttal az anyagi helyzet ja
vulását is jelentette, különösen a menekültek számára, akik gyakran 

minden vagyonukat elvesztették. Ebbe a kategóriába tartozott többek 

között Michailovics Sándor bánlaki ortodox lelkész, Láposi Géza hor
vátországi római katolikus lelkész, Lutter Nándor budai szaktanár, 
Brassoványi József Csanád megyei áldor, aki "állomásáról a dühöngő 

rácok által száműzetett" és rajtuk kívül a szabadságharc tábori lelké
szeinek jelentős hányada is. A katolikus egyház segédlelkészeinek ellá
tása egyébként is teljesen elégtelen volt, egyes egyházmegyékben csak 

40, sőt volt ahol csak 24 pft-ot kaptak évente, s ráadásul élelmezésük
ről is plébánosuk gondoskodott. A tábori lelkészi állásért folyamodókat 
tehát részben anyagi szempontok is motiválhatták, mikor benyújtották 

jelentkezésüket.
Röviden szeretnénk utalni a nemzetőrség tábori lelkészeinek fize

tésével kapcsolatos problémákra is. Korábban említettük, hogy mivel a 

nemzetőrök századosig bezárólag maguk választották tisztjeiket, gyak
ran tábori papot is választottak, akit tiszti rang nélkül ugyan, de a tisz
tek között tartottak nyilván. Fizetésükről viszont nem történt rendelke
zés. Az Országos Nemzetőrségi Haditanács szerint "a nemzetőrséggel 
táborba kiindult papi személyek akármi vallásfelekezettől is az állada- 
lomtól fizetést nem húznak, nem húzhatnak". Batthyány 1848. szep
tember 14-i rendelete fizetésükről nem tett említést. A Nemzetőrségi 
Haditanácsnak 1848 december elejéig nem volt arról tudomása, hogy 

lelkészek fizetést kívántak volna "mert a nemzetőrsereg tiszteinek lét
számában lelkészek iktatva nincsenek". Az a tény, hogy csak december 

elején érdeklődtek először a tábori lelkészek fizetése iránt, még nem bi
zonyítja egyértelműen, hogy az érdekeltek nem kaptak tiszti fizetést. A 

Besze János nemzetőr őrnagy parancsnoksága alatt szolgáló esztergomi
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nemzetőr zászlóalj tábori lelkésze az 1848. szeptember 10. - október 10. 
közötti járandósági kimutatás szerint 35 pft havi díjat húzott, ami több 

volt az ugyanott szolgáló alhadnagy (30 pft) bérénél, de a főhadnagyét 
(40 pft) nem érte el. Adatok hiányában a nemzetőrségi lelkészek fizeté
séről nem tudunk pontosabb képet adni.

Visszatérve a magyar hadsereg tábori lelkészeihez, ha szűkösen 
is, de meg tudtak élni illetményükből. A cs.kir. hadseregben minden tá
bori lelkész igényt tarthatott egy 2 szobás lakásra (konyhával és kam
rával ellátva) és egy kápolnaszolgára is. A magyar hadsereg ezeket a 

szolgáltatásokat megvonta, így a tábori lelkészek többsége kisegítő sze
mélyzet nélkül maradt. Ebben a vonatkozásban is van néhány kivéte
les személyről tudomásunk. Gasparich Kilit mellé a 47. honvédzászlóalj 
6. századából egy inast rendeltek, Mednyánszky Cézár mellett pedig 
1849 május elejétől kezdve egy titoknok működött. Állítólag Buday Ká- 

rolynak is volt egy inasa, aki 1849-ben Aradon megszökött a hadifog
ságból. A hadlelkészek fizetésemelés iránti gyakori kérelmét anyagi 
helyzetük mellett az is indokolta, hogy a tisztek között tartották őket 
számon (pl. seregszemlék, temetések stb. esetén), ennek ellenére fizeté
sük a tisztikar legrosszabbul fizetett rétegével volt egyező. A gyakran 

kért és folyósított pótpénzek és előlegek is arra utalnak, hogy ez a réteg 

ekkor is csak szerény életszínvonalat mondhatott magáénak. Gon- 

zeczky János a drágaságra hivatkozva felmentést kért a böjti hústila
lom alól. Kivégeztetésekor, 1849 októberében összes vagyona 151 frt 30 
kr. volt. Összegezve a fizetéssel kapcsolatos mondanivalónkat, megálla
píthatjuk, hogy a magyar hadsereg tábori lelkészeinek fizetése kb. az 

alhadnagyi fizetésekkel volt egy kategóriában, ugyanakkor a fizetések 
a szabadságharc alatt mérsékelten emelkedtek. Részben a cs.kir. had
sereg tovább élő hagyományai, részben adminisztrációs fogyatékossá
gok miatt a fizetéseket nem sikerült teljesen egységesíteni, ugyanakkor 
a hadlelkésznek állók többsége számára még ez a hivatalosan 58 pft 20 
kr-os havi illetmény is egzisztenciális felemelkedést jelentett.22
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Felekezetek
A XIX. század a nem katolikus felekezetek számára az emancipá

ció évszázada volt, Erdélyt leszámítva, ahol a négy bevett felekezet már 
ezt megelőzően is teljes jogi egyenlőséget élvezett. A laicizálódás és a 

vallási tolerancia terjedésének folyamata természetesen a cs.kir. hadse
regen belül is éreztette hatását. A katolicizmus érdekeit egykor oly ha
tározottan védelmező hadseregben a szabadságharc előtt a görög szer- 
tartású római katolikus tábori papok mellett ortodox és protestáns lel
készek is teljesítettek szolgálatot. Ez utóbbiak létszáma nem volt túlsá
gosan nagy: mindössze egy református és egy evangélikus hadlelkész 

alkalmazását engedélyezték a magyarországi rendek kérésére az Itáli
ában állomásozó magyar ezredek részére. Az ortodoxok jobb helyzetben 

voltak, mivel a túlnyomó részben e felekezethez tartozó legénységgel 
rendelkező ezredeknél a katolikus tábori lelkész mellett még egy orto
dox káplánt is alkalmaztak. A zsidó felekezetű katonák számára ekkor 
még nem szerveztek külön katonai lelkészetet. Ott ahol volt zsinagóga, 
saját tiszteseik vezetésével vehettek részt istentiszteleten. Sajátos, át
meneti korszak volt ez tehát, amikor a tisztek viseleti jegyzéke még 
minden esetben tartalmazta a tisztek felekezeti hovatartozását, amikor 
az egyházi adót még mindenkinek meg kellett fizetni, amikor a katoli
cizmus még erőteljesen jelen volt a hadsereg mindennapi életében, de 

már közel sem volt egyeduralkodó. Tábori lelkészei még minden ezred
ben jelen voltak, de a katonai hatóságok már a protestáns lelkészek ki
segítő lelkészi szolgálatára is igényt tartottak.

A magyarországi liberális nemesi politikusok már a reformkorban 

a protestáns felekezetek, sőt a zsidóság egyenjogúsítására törekedtek. 
A szekularizáció európai történetét döntően befolyásoló két momentum: 
az egyház magánegyesületként való meghatározása, és az abszolút mo
narchiák egyházpolitikája (a Habsburg-Monarchiában a jozefizmus), a 

külföldi és hazai hatásokon keresztül a reformellenzék közös vallásfel
fogásának kialakulásához vezetett. Ennek egyik lényeges jellemzője a 

tételes vallásoktól való eltávolodás, az "örök igazság'-nak, mint min
den vallás alapjának a tisztelete. Ebből azután az igazság megismeré
sének sokfélesége, a felekezeti kiváltságok és kötöttségek felszámolása, 
az egyházi vagyon szekularizációja, végső soron pedig az állam és az 
egyház szétválasztása következett. Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Be
öthy Ödön és a reformkori liberális ellenzék többi képviselője — feleke
zeti hovatartozástól függetlenül — síkra szállt a politikai szabad-
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ságjogok kiterjesztése mellett. Maga Kossuth a Pesti Hírlap hasábjain 

már 1841-ben azt fejtegette, hogy "állapot, születés, vallás és személyes 

viszonyok" a politikai jogok kiterjesztése során semmi különbséget sem 

tehetnek. Az "uralkodó vallás" szörnyű eszméjének elítéléséhez azután 
haláláig hű maradt. Az 1848:XX.tc.-et, amely többek között kimondja a 

törvényesen bevett vallásfelekezetek tökéletes egyenlőségét és viszo
nosságát, éppen Kossuth nyújtotta be. Ugyanezen törvénycikk 5. §-a 

szerint: "A minisztérium rendelkezni fog, hogy a bevett vallásokat kö
vető katonák saját vallásű tábori lelkészekkel láttassanak el." Az aláb
biakban arra keressük a választ, hogy a szabadságharc alatt mennyi
ben sikerült ennek a rendelkezésnek érvényt szerezni.

Az unitáriusok egyházi főtanácsa 1848. július 23-án kelt felter
jesztésében sürgette, hogy a székely-, és egyéb sorezredeknél vitézkedő 

hitsorosaik számára az 1848:XX.tc. értelmében alkalmazzanak tábori 
lelkészeket. Hasonló tartalmú határozatot hozott a magyarországi re
formátus egyházkerületek képviselőinek 1848 szeptember elején ülése
ző értekezlete. Szükségesnek tartották — amint azt az ülés jegyzőköny
ve rögzítette —, hogy az 1848:XX.tc.5. §-a "teljesedésbe vételével egyhá
zunkból is állíttassanak elő hadseregünkhöz tábori papok". Ennek elle
nére 1848-ban egyetlen egy protestáns vagy ortodox lelkészt sem nevez
tek ki a magyar hadsereghez, így csupán katolikus lelkészek voltak 
szolgálatban. Ebben az időszakban tehát különösen fontos szerepet ját
szottak a nemzetőrség akatolikus tábori lelkészei, illetve ezen feleke
zetek kisegítő lelkipásztorai. Miért maradtak el a kinevezések? Csak 

találgatni tudunk. Egyrészt 1848-ban a magyar hadsereghez alig egy
két tábori lelkészt neveztek ki. Czigler, aki kezdeményezhette volna a 

kinevezéseket, csak parancsra cselekedett. Parancs azonban nem érke
zett. Ennél is érdekesebb, hogy maguk az érdekeltek is lemondtak az új 
állások létesítésének gondolatáról, ameddig az ország kedvezőbb hely
zetbe nem kerül — legalábbis ezt lehet kihámozni Szoboszlai Pap Ist
ván tiszántúli református szuperintendensnek egy 1848. december 6-án 

kelt leveléből. A hadihelyzet aligha indokolhatta a kinevezések elmara
dását, hiszen 1849 január végén — február elején, amikor megkezdőd
tek a sorozatos kinevezések, a frontokon még nem következett be (Er
délyt kivéve) döntő változás. Ekkor történt meg az első református lel
kész kinevezése. Heley János őrnagynak, a 17. (Bocskai) huszárezred 

parancsnokának a kérésére 1849. február 6-án nevezte ki Mészáros az 

ezredhez ideiglenesen tábori lelkészül Ecsedi Károly hajdúböszörményi 
református segédlelkészt. Négy nappal később (február 10-én) megtör-
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tént az első ortodox tábori lelkész kinevezése is. A kinevezések 1848-as 
elmaradásáért elsősorban Mészáros Lázárt, helyettesét Vetter Antalt 

illetve Cziglert terheli a felelősség. Ugyanakkor figyelembe kell ven
nünk azt is, hogy 1848-ban óriási nyomás nehezedett a hadügyi admi
nisztrációra a hadsereg kiépítése és fejlesztése következtében. Amikor 

pedig 1849-ben a hadsereg vezetői protestáns lelkészek kinevezését 
kérték, akkor e kinevezésekhez Mészáros ugyanazon feltételekkel já
rult hozzá, mint a katolikusok esetében. A HM hivatalos álláspontja, 
amely szerint a minisztérium a tábori lelkészek kinevezése során "min
denkor a vallási egyenlőség igazságos elvét követte", 1849-ben valóban 

helytállónak bizonyult. Ezen elv megvalósulását leginkább a tábori lel
készek felekezeti megoszlása bizonyítja, amelynek során természetesen 
a minisztérium terveit is — mint korrekciós tényezőt — figyelembe kell 
vennünk.

Számításaink szerint 1849-ben a tábori lelkészi kar 71,3 %-a volt 
római katolikus, 14,7 %-a református, 1,5 %-a evangélikus, 4,5 %-a or
todox. Unitárius tábori lelkészt a magyar hadsereghez nem neveztek 

ki, az izraeliták részesedése 0,7 %. Noha viszonylag magas azoknak az 
aránya (7,3 %), akiknek felekezeti hovatartozását nem sikerült tisztáz
nunk, adataink így is lehetőséget nyújtanak néhány következtetés levo
nására. A legfontosabb következtetés, amit ezekből az adatokból levon
hatunk az, hogy az ország lakosságának döntő többségét kitevő két leg
nagyobb felekezet — a katolikus, illetve a református — az országos 
arányoknak megfelelő képviselettel rendelkezett a tábori lelkészek kö
zött, hasonlóan a magyar hadsereg törzstiszti karához, illetve százado
saihoz. Az evangélikusok esetében az arányszám mind az országos 

aránytól, mind pedig a törzstiszti, illetve századosok közötti részarány
tól elmarad. Az ortodoxok esetében az arány alacsonyabb, mint az or
szágos arányuk, de magasabb, mint a törzstiszti és a századosi kar ese
tében. E felekezetnél a minisztérium illetékesei is további kinevezése
ket tartottak szükségesnek, amelyeket csak a szabadságharc bukása 
akadályozott meg. Papp Jánosnak, a nagyváradi ortodox szentszék el
nökének a megkeresésére Mednyánszky Cézár úgy nyilatkozott, hogy a 

jelenlegieken túlmenően kész további ortodox lelkészeket alkalmazni 
mind a kórházakban, mind a táboroknál. Hasonló korrekció szükséges
sége a katolikus egyházon belül a görög szertartású római katolikus 

katonák vonatkozásában is felmerült. A szabadságharcot mindvégig 
rendkívül aktívan támogató Popovics Bazil munkácsi görögkatolikus 

püspök 1849 júliusában 3 orosz- és 3 románajkú tábori lelkészi állás lé-
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tesítését kérte a vallás és közoktatásügyi minisztériumon keresztül. A 

HM válaszából — amely Mednyánszky előterjesztésén alapult — pon
tos képet alkothatunk a minisztérium ezirányú elképzeléseiről.

"Minél inkább szívén fekszik a hadügyminisztériumnak, hogy sza
badságharcunkban résztvevő minden vallásfelekezetű honfiak lelki vi
gasztalásáról kitellhetőleg gondoskodva légyen, annál sürgősb teendői 
közé sorolta a hadtestek parancsnokait felhívni, miszerint a hadtestek-, 
ben alkalmazott, — s figyelve a vallásfelekezetekre — még ezentúl ki
nevezendő tábori lelkészek számát haladék nélkül jelentsék fel. E je
lentések maiglan teljes számmal bé nem folyván, most még nem lehet 
meghatározni: hány görögkatolikus tábori lelkészi állomás rend
szeresítendő, és mivel nem tudatott, melyik zászlóaljaknál vannak szá
mos görögkatolikus vallású honvédek, eddigien egy ily vallású tábori 
lelkész sincs megállapítva; — amint azonban az érintett parancsnokok 
tudósításaikat beküldendik, a görögkatolikus tábori lelkészek kinevez- 
tetése, s illetőleg a lelkészi állomások megállapítása azonnal fog követ
kezni, valamint arról is intézkedés történni, hogy az illető görögkatoli
kus hadlelkészek állodalmi költségen beszerzendő kápolnai szerekkel 
elláttassanak.

Hogy pedig a többször említett tudósítások megérkeztével a kine
vezéseket haladék nélkül lehessen megtenni; Munkácsi görögkatolikus 
püspök a tábori főlelkész által mai napon megkerestetett, hogy kiket 
papjai közül a tábori lelkészeire alkalmasaknak ismér, azok névjegyzé
két néki hovahamarább küldje meg".

Ezzel a hosszú idézettel többek között azt szerettük volna de
monstrálni, hogy további információk birtokában a HM a még meglevő 

aránytalanságokat is felszámolta volna. Mivel az egyes alakulatok pon
tos vallási összetételét csak kivételes esetekben ismerjük, arra a kér
désre sem tudunk választ adni, vajon az unitáriusok számára indokolt 
lett volna-e önálló tábori lelkészi állás létesítése. A meglévő hiányokat 
részben a nemzetőrség, részben a kisegítő lelkipásztorok pótolták. Mi
vel a nemzetőrség tábori lelkészeit többnyire maga választotta (a fő- és 

altisztekhez hasonlóan), így itt a különböző felekezetek arányos képvi
selete eleve biztosítva volt. 1848-ban különösen sok evangélikus, refor
mátus és katolikus lelkész teljesített szolgálatot a nemzetőrségben tá
bori lelkészként, s szolgálatuk azért volt nélkülözhetetlen, mert a ma
gyar hadsereg tábori lelkészei mind létszámuknál, mind felekezeti ho
mogenitásuknál fogva nagyon rá voltak utalva erre a támogatásra. 
Hely hiányában csak néhány közismert, rendkívüli egyéniségre szeret-
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nénk utalni, így Rónay Jácint bencés tanárra, az MTA Filozófiai Osz
tályának tagjára, a győri nemzetőrök tábori lelkészére. Az evangéliku
sok között nem feledkezhetünk meg Jancsovics István szarvasi evangé
likus lelkészről, aki az MTA felkérésére szlovák-magyar, illetve ma
gyar-szlovák szótárt szerkesztett, s aki nemcsak a nagybecskereki tá
borba kísérte el tábori lelkészként híveit, de kardot is kötött oldalára és 

nem riadt vissza a fegyver gyakori átok vezetésétől sem. A református 
tábori lelkészek közül kiemelkedik Könyves Tóth Mihály debreceni pré
dikátor, akinek a neve összeforrt a debreceni lelkipásztorok igehirdeté
sének demokratikus irányba fordulásával az 1840-es évek második fe
lében, s aki tábori lelkészként is főként szónoklataival vívta ki a kato
nák (és a liberális közvélemény) elismerését. Ami a szónoklatokat illeti, 
az izraeliták is rendelkeztek a nemzetőrségben kiváló képességű tábori 
rabbival, Löw Lipóttal, akinek Sellyén elmondott beszéde nyomtatás
ban is megjelent. Nemzetőrségi tábori lelkészekben 1849-ben sem volt 
hiány, a görögkatolikusok például csak itt rendelkeztek tábori lel
késszel. A katonák lelki gondozásába a kisegítő lelkipásztorok is bekap
csolódtak. Az így leginkább megterhelt lelkészeket a minisztérium is 
támogatta 1849-ben. így jutottak kiegészítő jövedelemhez — többek kö
zött — Gojdics János és Sorbán Mihály váradolaszi-, Sorbán Tamás 

nagykárolyi-, és Hajdú Jerom munkácsi görögkatolikus lelkészek. Fi
gyelembe véve a katonai plébánosok (határőrség) tevékenységét is, a
magyar hadsereg lelki gondozására 1848-49-ben sikerült a szükséges

23erőket mozgósítani.
Noha a szabadságharcban részt vett izraelita katonákról ma még 

nincs pontos számadatunk, a lelki gondozásukkal kapcsolatos problé
mákra szeretnénk részletesebben is kitérni. Az előzmények során figye
lembe kell vennünk, hogy 1830-ra Magyarországon egy viszonylag je
lentős felvilágosult zsidó réteg alakult ki, akik azonban külső segítség 

nélkül nem tudták megtörni az ortodoxok ellenállását. Ezt a külső se
gítséget a reformerek egyre inkább a magyar liberális ellenzékben lát
ták, s nem is alaptalanul. 1840-ben az országgyűlés alsó táblája elfo
gadta a zsidók egyenjogúsítását. Annak ellenére, hogy a felső tábla és 

az udvar végül is megbuktatta a törvényjavaslatot, a reformkor utolsó 

éveire a hazai zsidóság az emancipáció küszöbére érkezett. A liberáli
sok ugyanakkor a zsidó vallás reformját és a zsidóság asszimilációját 
sürgették. A vallásreform hívei a szabadságharcot megelőzően már 

olyan jelentős erőt képviseltek, hogy 1847 augusztusában Nagyváradon 
megalakították az első reformtársulatot. 1848-ban Pesten és a vidéki
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városokban is hasonló társulatok váltak ki az anyaközségekből. Ezek a 

reformtársulatok lettek a magyar szabadságharc legjelentősebb támo
gatói a zsidóságon belül. Aligha véletlen, hogy a tábori lelkipásztorko
dással kapcsolatban érintett rabbik többsége egy-egy ilyen reformtár
sulat hitszónoka is volt egyúttal. A magyarosodás és a reform egyik leg
jelentősebb képviselője Löw Lipót pápai rabbi volt. Előző állomáshe
lyén, Nagykanizsán, Csány László és Zalabéri Horváth János is tiszte
lettel hallgatták magyar nyelven elmondott zsinagógái szónoklatát. 
1848-ban a tanítását követő izraelita ifjak örömmel álltak az újoncok 
közé, ő maga pedig a pápai nemzetőröket kísérte el a táborba. Ellenség
gel ugyan nem találkoztak, de Löw Lipót beszédét a nemzetőrök kíván
ságára nyomtatásban is megjelentették. Löw Lipót a nemzetőrségben 

vállalt szolgálatot. Tábori rabbik kinevezése a magyar hadseregben is 
felvetődött.24

Rokonstein Lipót, a nagyváradi izraelita reformközség hitszónoka 
1849. február 5-én kelt levelében kérte a hadügyminisztériumtól tábori 
lelkésszé való kinevezését. Vidasics Ede osztályfőnök négy nappal ké
sőbb elutasította ezt a kérelmet: "Folyó év február 5-kéről kelt s hoz
zám címzett becses soraira van szerencsém válaszolni:

Miután tábori lelkészekül a hadügyminisztériumhoz izraelitákat 
— kinevezés végett — felterjesztési joggal felhatalmazva nem vagyok; 
önnek e részbeni kívánatét nem teljesíthetem".

A szabadságharc alatt a zsidó vallású katonák lelki gondozása fő
ként a kisegítő lelkipásztorokra hárult. Ilyen lehetett például Freunder 
Ábrahám, Csabrendek rabbija, aki 1849-ben több ütközetben is lelkesí
tette bajtársait. 1849 nyarán — Budapest kiürítését követően — Sze
gedre menekült a pesti izraelita reformtársulat lelkésze, Einhorn Ignác 

is. A pesti reformtársulat imaházában már 1848 október elejétől kezdve 

"minden isteni tisztelet alkalmával a nemzet megmentése s ellenei le- 
győzetéséért, a nemzeti kormány fennállása, üdve s boldogságáért s a 

zsarnokság s annak hatalma legyőzetése, letiprása és kiirtásáért tar
tatnak imádságok"—tudósította olvasóit a Kossuth Hírlapja. Még 1848- 

ban sor került a magyar nyelvű istentiszteletek bevezetésére is. 1849- 

ben is rendkívül aktív volt, gyűjtést rendezett a budavári ostrom sebe
sültjeinek számára és az "átokterhelt királyi család", valamint Európa 

zsarnokainak haláláról prédikált. Ezek után fölöttébb indokoltan me
nekült Haynau csapatai elől Szegedre, ahol 1849. július 17-én tábori 
lelkészi alkalmazást kért Mednyánszky Cézártól. Kérelmének indoklá
sában megemlítette, hogy eddig sem a harcmezőn, sem a hadlelkészi

— 57 —



osztályban nem teljesített szolgálatot egyetlen egy izraelita lelkész 
sem. Bizonyítványait ugyan Budapesten hagyta, de mellékelte az utób
bi időben megjelent néhány iratát. Végezetül megemlítette, hogy 

amennyiben részletesebb ajánlat szükséges, akkor azt Horváth Mihály, 
Csengeri Antal, Irányi Dániel és más tekintélyes képviselők is szívesen 
adandják. Az osztály határozata alapján a kérelem mellőztetett, így 

Einhorn Ignác Szegeden nem kapta meg az óhajtott kinevezést. Több 
szerencsével járt viszont Komáromban, ahová Szegedről menekült. Mi
után sikeresen átjutott a frontvonalakon és a megszállt területeken 
1849. szeptember 11-én nevezte ki Klapka tábornok tábori rabbivá.

"Minthogy sorainkban az izraeliták is igen hasznosan harcolnak, 
méltányosnak tartá a főparancsnok az egész várőrség számára egy 

rendszeresített izraelita tábori lelkészt állítani, havonként 50 forintnyi 
illetménnyel és ezen állomásra Einhom Ignác idemenekült budapesti 
lelkész alkalmaztatik" — olvasható a hadseregparancsban. Úgy tűnik 

Einhorn Ignácnak igaza volt, amikor két évvel később azt írta: ő volt a 

magyar hadsereghez kinevezett egyetlen izraelita tábori lelkész.
A felekezetek számbavétele kapcsán röviden szeretnénk utalni 

ezek egymás közötti viszonyára is. Ez 1848-49-ben a népképviseleti vá
lasztásokat megelőző néhány héttől eltekintve békés és kiegyensúlyo
zott volt, súlyosabb incidensekről nincs tudomásunk. A magyar hadse
reg tábori lelkészeinek többsége liberális, illetve radikális beállítottsá
gú és nemzeti meggyőződésű volt. Ez eleve kizárta a felekezeti súrlódá
sok lehetőségét a hadseregben. Szabó Richard katolikus és Harsányi 
Sámuel református lelkészek együtt szolgáltak a 16. (Károlyi) huszár
ezredben. Komáromban 1849 szeptemberétől a katolikus és protestáns 
lelkészek mellett tábori rabbi is teljesített szolgálatot. Egy 1849. szep
tember 22-én kelt parancs szerint a vasárnapi istentiszteleteket a kato
likus és protestáns hadlelkészeknek felváltva kellett volna tartani. Az 

aradi ostromseregnél valamennyi bevett felekezetnek hosszabb-rövi- 
debb ideig volt tábori lelkésze, felekezeti nézeteltérésekről azonban itt 

sincs tudomásunk. A karcagi katonai kórházban Fazekas Rajmond ka
tolikus és Ecsedy János református tábori lelkészek megosztották a te
endőket. Fazekas a katolikus és az izraelita Ecsedy pedig a protestáns 

és a görögkeleti meghalt vitézek névsorát vezette.
A magyar hadsereg tábori lelkészeinek felekezeti megoszlásával 

nem lehet alátámasztani azt az állítást, hogy a szabadságharcban bár
melyik felekezet meghatározó szerepet játszott volna. 1848-ban csak 

katolikus lelkészek teljesítettek szolgálatot a hadseregnél, 1849-ben az-
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után — viszonylag rövid idő alatt — az ország lakossága vallási össze
tételének körülbelül megfelelő megoszlás jött létre. A hadsereg vezetése 

a hadlelkészek alkalmazása során igyekezett ugyan a felekezeti viszo
nyokra is tekintettel leírni, e szándékot azonban nem sikerült a gyakor
latba maradéktalanul átültetni. A katonák lelki gondozásában így a 

nemzetőrség lelkészei és a civil lelkészek is fontos szerepet játszot
tak.25
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Hitélet a hadseregben
A magyar hadsereg hitéletének feldolgozása során több probléma 

vetődött fel. A keresztény hit társadalmi szerepe ma is vita tárgya a 
történészek között. Ez részben a jelenség sajátos, nehezen megközelít
hető jellegéből, részben pedig a szerzők eltérő felfogásából illetve mód
szereiből ered. A hitről fontos információkhoz juthatunk évszázadok so
rán kialakult megnyilvánulási formái, szertartásai elemzésével is. Ke
resztelések, misék, temetések is lehetőséget nyújtanak a hitélet egyes 
jellemzőinek feltárására. A korabeli hivatalos egyházi felfogás szerint 
ennek rendkívül fontos, gyakran hitvalló jelentősége volt. Tovább bo
nyolította a helyzetet a hitéletnek a liberalizmussal való XIX. sz.-i ta
lálkozása, konfrontációja, illetve érintkezése. A liberalizmus meggyor
sította a hitbeli pluralizmus elterjedését a különböző felekezeteken be
lül is. Ezenkívül létrehozott egy sajátos szellemi és egyházpolitikai 
irányzatot, a liberális katolicizmust. Ez a mozgalom komplexitása mi
att ugyan nehezen definiálható, de az bizonyos, hogy az 1820-as évek 

végén Franciaországban és Belgiumban kibontakozott mozgalom Euró
pa szerte gyorsan szerzett magának híveket. Magyarországon is egyre 

többen vélték úgy, hogy a szabadság összeegyeztethető a keresz
ténységgel. Az elsők között volt Széchenyi István gróf, akinek vallásos
sága eloldódott a felekezeti kötöttségektől (noha szabad választás útján 

kötődni tudott annak bizonyos mozzanataihoz) és a modem polgári vi
lágban szokásos egyéni jellemzőket mutatott. 1848-ra ennek az irány
zatnak hazánkban a katolikus egyházon belül jelentős tábora volt, rész
ben a hívők, de a papok között is. Ez a liberalizmust többé-kevésbé el
sajátító papi réteg a Batthány-kormány lelkes támogatójává, a nemzet
őrség szervezőjévé, a fegyveres harc kirobbanását követően pedig a tá
bori lelkészi utánpótlás egyik legfontosabb bázisává vált. A hit nehezen 

megközelíthető jellegén és a liberális katolicizmus nehezen megfogal
mazható lényegén túl még egy nehézség adódott a hadlelkészek funkci
ója kapcsán. Arról van szó, hogy a tábori lelkészek többnyire egyszerre 

teljesítettek egyházi és katonai feladatokat. Ezek szétválasztása logi
kailag, jogilag lehetséges ugyan, de azzal a veszéllyel jár, hogy az egy
mással szoros kapcsolatban lévő jelenségeket egymástól utólag elsza
kítjuk. A könnyebb feldolgozás érdekében ezeket egymás után fogjuk 

tárgyalni, de szeretnénk előre hangsúlyozni e két jelenségcsoport szo- 
összefonódását. Áttekintésünket a tábori lelkészek egyházi funkció-ros
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ival kezdjük, s innen haladunk fokozatosan a katonai jellegű feladatok 

felé.
Az osztrák hadseregben a tábori káplánok joghatósága az ezred 

minden tagjára kiterjedt az ezred parancsnokától a közlegényekig 

rangra és beosztásra való tekintet nélkül. Az ezred katonáinak felesé
gei, gyermekei is az ezredlelkész joghatósága alá tartoztak. Az ezredek 
tehát egy-egy önálló plébániát alkottak, ahol a meghatározott egyházi 
funkciókat az ezredkáplánnak kellett elvégezni. Ezek: a mindennapi 
misézés (vasár— és ünnepnapokon szentbeszéddel), a szentségek kiszol
gáltatása, a meghalt katonai egyének eltemetése és a tanítási kötele
zettség. Az apostoli tábori helyettesen keresztül a tábori lelkészek meg- 

áldási és megengesztelési joggal is el voltak látva. Az előbbi a katonai 
lelkészet céljára szolgáló egyházi szerekre vonatkozott, az utóbbi pedig 

lehetőséget nyújtott arra, hogy pl. egy megszentségtelenített templom 

korábbi szent és tiszta állapotába visszahelyezve ismét eredeti funkci
óját tölthesse be. További fontos kötelességük volt a betegek és sebesül
tek vigasztalása, valamint az adminisztrációval kapcsolatos feladatok 

ellátása. Minden katonai lelkipásztornak a keresztelési-, esketési-, és 

halotti anyakönyveket két eredeti példányban, teljesen egybehangzóan 

kellett vezetni. A katonai év végén azután az ezred elöljárója a két pél
dányt összehasonlította. Az első maradt a plébánia példánya, a másodi
kat a tábori főpapok közvetítésével a tábori konzisztóriumnak kellett 
felterjeszteni. Anyakönyvi ívekről az ezrednek kellett gondoskodnia. 
Nagy gondot fordítottak az anyakönyvek megőrzésére is. 1818. decem
ber 30-tól kezdve az anyakönyveket (amint fentebb már említettük) 

száraz szekrényben kellett megőrizni. Mozgósítás esetén át kellett kül
deni azokat a tábori főlelkésznek, illetve ha ő is hadba vonult, az illeté
kes katonai parancsnokságnak. Mozgósításkor ún. kézi anyakönyvi 
ívekre vezették rá a szükséges adatokat. Nem volt ismeretlen a hadlel
készek politikai funkciója sem, noha ezt leggyakrabban némi körülírás
sal (pl. a jó erkölcsök ápolása) fejezték ki.

A magyar hadsereg tábori lelkészeivel szemben lényegében 

ugyanezek az elvárások merültek fel. Változások leginkább a tábori lel- 

készi hierarchia „lefejeződéséből", a hivatalos nyelv megváltozásából és 

az ezred-plébánia rendszer fokozatos bomlásából adódtak. Mindhárom 
változás elsősorban a jelentések kiállítását és az anyakönyvek vezeté
sét érintette. Ezek pontos beküldését a szabadságharc egész időszaka 

alatt nem sok sikerrel szorgalmazták a HM tisztviselői. A lelkészek to
vábbi feladataiban legfeljebb árnyalatnyi eltérések mutatkoztak.
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A hitélet kapcsán először a misékre illetve istentiszteletekre sze
retnénk kitérni. Az Országos Nemzetőrségi Haditanács által kiadott 
szabályzat szerint: „Ha a helybeli hatóság rendén tartja, hogy a nemze
ti őrsereg egyházi vagy más ünnepélyes szertartások alkalmával dísze
legve fegyverbe lépjen, tartozik az e végre a kitűzött órában és helyen, 
tisztán és tökélyes őrhadiasan öltözködve s fegyverkezve kiállani. Az 

egyházi ünnepélyekre nézve önkényt értetik, hogy azokon csak az ün
nepet ülő egyház tagjai tartoznak megjelenni, más vallás követőire néz
ve a megjelenés saját tetszésökre hagyatván.” A cs.kir. hadseregben 

szokásos kötelező misehallgatás tehát megszűnt és helyét a vallási 
egyenlőségnek megfelelő rendelkezés váltotta fel. Az egyházi vagy más 

ünnepélyes alkalmakkor való díszőrség nem tartozott a vallásos kötele
zettségek közé. A törvényhatóságok éltek is a szabályzat nyújtotta le
hetőséggel, kiváltva ezzel a radikálisok tiltakozását. „Hallom, hogy a 

nemzetőröket ismét kirukkoItatják tábori misére” — írja egy nemzetőr 
a Marczius Tizenötödike 1848. május 31-i számában. „Úgy látom, sze
gény nemzetőrökkel azt sem tudják, mit csináljanak: úgy él velünk a 

haditanács, mint a kis legény a fa karddal, mit vásárfiában kapott. 
Jobb volna bíz uraim, ha azt vizsgálnátok meg, tudunk-e már lőni, 
mert még sok század azt sem tudja, hogy töltik a puskát. Imára állani 
igen könnyű, de azzal még nem védjük a hazát... Előterjesztjük mi azt 
(ti. könyörgéseinket — Z.P.) Regiments—Pater nélkül is.” A Pesti Hír
lap levelezője 1848. július 20-án megjelent írásában költői kérdéssel re
agált az idézett passzusra: „S aztán honnan következik a nemzetőrség 
honvédelmi kötelességeiből, honnan a törvényből, hogy a nemzetőr tisz
telgésekre és egyházi szertartásokra is tartozzék kiállani?” Ezek a bírá
latok nem minden vonatkozásban voltak megalapozottak, hiszen a 

Nemzetőrségi Haditanács nem alkalmazott tábori lelkészeket és ilyen 

jellegű utalást az idézett szabályzatban sem olvashatunk, a korszak ra
dikálisainak a véleményét azonban pontosan visszaadják.

Zászlószentelések

A tábori misékkel kapcsolatban először a zászlószentelésre és a 

hűségesküre szeretnék kitérni. A zászlószenteléseket szentmise előzte 

meg. A nemzetőrség és a honvédség esetében ez új zászlók felavatását 
jelentette. A sor- és huszárezredeknél a császári zászlókat 1848-ban 
többnyire nem cserélték ki, hanem a régi zászlókra nemzeti színű sza
lagokat kötöttek. 1848. április 9-én, a veszprémi nemzetőrség zászló-
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szentelési ünnepén Csákos Elek piarista atya, a helybeli gimnázium ta
nára mutatta be a tábori szentmisét és rendtársa, Horváth Pius mond
ta a szentbeszédet. Prédikációjában ünnepelte a márciusi eszméket, a 

nemzeti zászlót, a jogi- és vallási egyenlőséget. Ugyanakkor összefogás
ra szólította fel hallgatóit a béke, a személy- és vagyonbátorság meg
óvása és a magánkötelességek teljesítése érdekében. A Bars megyei 
Aranyosmaróton 1848. április 10-én kétezer ember tette le a nemzet
őrségi esküt. „Az ünnepély rende megszabatván, e szerint először is mi
se tartatott a szabadban, miután egy hosszú egyházi beszédet hallánk, 
mely bár elfogult vonatkozásokkal, az egyházi szónok jó szándokát 
mégis tanusítá.” Esztergomban 1848. április 30-án egyszerre ünnepel
ték a várost, az átalakulást és a király születésnapját. „A hálaáldozat 
a nagytéren a városi, sz.tamási, érsekvárosi, sz.györgymezei és párká
nyi nemzeti őrsereg felállítása mellett mutattatott be, s az ünnepély ko
ronájául a városi nemzetőrség az ünnepélyen megjelent sokaság jelen
létében az esküt letette, lelkesedve érezvén, miszerint hazájáért, kirá
lyáért életét, vagyonát kész feláldozni.” Az ikervári nemzetőrség zászló
anyjává Batthyány Lajosnét kérték fel. Az avatási ünnepélyt a grófnő 
névnapján, 1848. június 13-án tartották. Ez alkalommal a lelkész a ha
zaszeretetről lelkes beszédet tartott. 1848. július 30-án szentelték fel a 

pesti és budai nemzetőr zászlóaljak zászlóit, s ekkor zajlott le a nemzet
őrség eskütétele is. A tábori misét követően a zászlókat a szokásos szer
tartással felszentelték. Részletesen tudósította Antal János a Kossuth 
Hírlapja olvasóit a Baranya megyei nemzetőrség zászlószentelési ünne
pélyéről. „Nemzetőrségünk folyó hó (1848. július — Z.P.) 4-én indult 
meg rendes zászlóaljakban és 5-én már mindenütt beszállásolt. A hegy
háti zászlóaljnak — melybe alulírt is sorozva van — a leghosszabb út 

jutott; és meglepő volt, hogy e nép két nap alatt nyolc mérföldet gyalo
golt anélkül, hogy tikkadásának vagy elégületlenségének csak egy pa
nasszal adta volna jelét; igaz, hogy a szép reményű ifjú gr. Batthyány 

Gusztáv is lándzsát vitt a közlegények sorában, és Liebhart Lukács tá
bori lelkészünk buzdító szavai sem engedik emyedni a sereg derült 
hangulatát. így tehát vígan értünk el beremendi állomásunkra, hol teg
nap (1848. július 8-án — Z.P) zászló-szentelési ünnepünk volt.

Ünnepünket künn a sík gyepen Isten szabad ege alatt tartók, hol 
a lelkes zászlóanya gróf Batthyány Kázmémőt közszeretetű férjével há
rom sorban felállított zászlóaljunk sokszoros örömriadásai fogadták, — 

és miután lelkészünk a tábori mise végeztével üdvözölve seregünket, 
elmondá: hogy a természet e nagyszerű templomában bemutatott áldo-
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zat Isten előtt annál kedvesebb, mert azt a minden felebaráti szeretetet 
magában foglaló hazaszeretet illatozza körül; és azért Isten védpajzsa 

alatt ne féljenek az ellenség fegyverétől, mert a győzelmet nem annyira 
a fegyver, mint a honfi vértől dagadó férfi kar vívja ki; és a legerősebb 

fegyver is csak törékeny pálcává törpül oly kézben, melynek ereiben 

nem buzog a meleg hazaszeretet — ezen, és ezekhez hasonló szavai 
annyira elragadák a jelenet magasztosságától áthatott nemzetőrséget, 
hogy a lelkesedés szinte kiáltott szavaiban, midőn zászlójára elmondá 

esküjét.” Kecskeméten 1848. július 16-án tartották meg a nemzetőrség 
zászlószentelési ünnepét. Az egybegyűlteket egy zápor a helyi lovardá
ba szorította, ahol egy rövid szertartást követően többek között Hoff
mann János római katolikus plébános és Mihó László református lel
kész, a nemzetőrök tábori lelkésze szólt az egybegyűltekhez. Hoffmann 

János beszédét történelmi visszapillantással kezdte. Háromszáz éve 

annak, hogy „szeretett magyar hazánk s nemzetünk hajdani dicsősége 
és világhírű vitézsége, Mohács rémletes mocsáraiba elsüllyedve, ezzel 

, együtt hasonlíthatatlan alkotmányos szabadságának derült ege is be
borult.” Ezt követően rátért a jelen eseményeire. Isten éppen akkor 

élesztette újjá a magyar nemzet régi dicsőségét és szabadságát — mon
dotta — midőn azt oly távolinak véltük. A mindenható Isten ujja „meg- 

érinté szűk terű alkotmányunk mohos bástyáit, és összeomlottak, mint 

hajdan Jerikó izmos falai". Lehet, hogy a nemzet jelenlegi megpróbálta
tásai arra irányulnak, hogy nyolc évszázados tespedés után a nemzet 
vitézségével vívja ki polgári újjászületését. Kivívtuk azt, amit évszáza
dokig nélkülöztünk: ma nem idegen tartományokért, hanem szeretett 

hazánkért, kedves véreinkért áldozza fel a bajnok életét. Sohasem tűn
het el a nemzetőrök elméjéből a gondolat, hogy „ti vagytok annyi száza
dok után az elsők ez ős városból, kik saját hadi zászlótok alatt indultok 

a kedves hon védelmére". A nemzetőrök rokonaihoz fordulva azt kérte, 
bánkódás helyett inkább buzdítsák a harcba indulókat. Végül felszólí
totta a nemzetőröket esküdjenek igaz hűséget saját zászlajukra, vala
mint királyuknak és nemzetüknek, és esküjüket utolsó csepp vérükig 

tartsák meg.
A Heves megyei nemzetőrség 2. zászlóaljának zászlóját 1848. au

gusztus 5—én szentelte fel Eperjesy Ferenc római katolikus lelkész, 
pusztamonostori plébános. Almásy Ernő őrnagy parancsa szerint a 

szentmise bemutatása és a zászlószentelés mellett egy rövid beszédet is 

kellett tartania az őrsereg előtt az esküvés alkalmával. Beszédében 

megemlékezett arról, hogy édes hazánk mindenkit különbség nélkül
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szeretettel ölel magához. Ezt a délvidéki korcs, gyalázatos árulók nem 

akarják megérteni, de szerencsére rajtuk kívül még sok nemes szív is 

található a hazában. Ezt követően felszólította a nemzetőröket a haza, 
az alkotmány és király nevében való eskütételre. 1848. augusztus 13- 
án tartották meg a budapesti lovas nemzetőrség zászlószentelését. Az 

ünnepélyt a szokott dísszel tartották meg Rákoson. A zászlóanya 

Pest részéről gr. Batthyány Lajosné, Budáról pedig báró Vay Miklósné 
volt. A zászlószentelés után a csapatok magyar és német nyelven tették 

le az esküt.
Az 1. és 2. honvédzászlóalj zászlóit 1848. június 24-én Pesten, az 

Újpiac-téren, a kora reggeli órákban szentelték fel. A 3. honvédzászló
alj zászlóavatása 1848. október 23-án, Óbecsén volt Beöthy Ödön 

gos biztos jelenlétében. A konzervatív nézeteiről ismert Kreminger An
tal szeged-belvárosi plébános 1849. április 26-án történt felfüggesztését 
követően igazoló iratot készített. Ebben a következők olvashatók: „Két 
zászlót is szenteltem a 6-kat és 8-kat a honért lobogókat. Utóbbit már
cius 15-én a szent-rókusi, az elsőt augusztus 4-én 1848-ban a palánki 
szentegyházakban, és ha ekkor mondott pár szavaimra a honvédek fel
buzdultak — mint ezt nékem igaz örömemre akkori őrnagy Szabó Zsig- 

mond s tisztikara szóval és levélben, a 8. zászlóalj parancsnoka pedig 

szinte tisztikarával szóval a helyszínén kinyilatkoztaták — Istené a di
csőség nem enyém". A 7. honvédzászlóalj zászlószentelését 1848. július
9- én Vépen tartották meg. Ugyanakkor feltételezhető, hogy a zászlóalj 
a „Zalamegyei önkénytes csapat” zászlaját használta, a szabad
ságharcban, amelyet 1848. május 25-én a keszthelyi templomban szen
telt fel Szvasztics apát. A nemzetőrség és az első honvédzászlóaljak es
kütétele, illetve zászlószentelése során a tábori lelkészek mellett gyak
ran kisegítő lelkészek is közreműködtek. Az első honvédzászlóaljak ese
tében ez nyilván azért történt így, mert ezek személyi állományában 

nem voltak tábori lelkészek. A nemzetőrségnél viszont legtöbbször még 
ott is közreműködtek kisegítő lelkészek, ahol az adott alakulatnak volt 
tábori lelkésze. Az első honvédzászlóaljakat követő többi zászlóalj zász
lószentelésébe már a tábori lelkészek is bekapcsolódtak, de a zászló
szenteléseket továbbra sem kizárólag ők végezték. A 44. zászlóalj zász
laját Balassa Gábor szombathelyi püspök szentelte fel 1848. december
10- én. Az 59. zászlóalj zászlószentelése során (Temesvár melletti meha- 

lai tábor, 1849. június) viszont tábori lelkész is közreműködött.
„Az istentisztelet tartására egyszerű lombsátor volt felállítva. 

Előtte az egész tábor díszruhában, zöld gallyas kalapokkal díszelgett. A

orsza-
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tábori lelkész által énekelt misét a Lehel huszárok szabatos zenekara 

kíséré” — olvashatjuk az egyik jelenlévő visszaemlékezésében.
1849. június 10-én szentelték fel a Háromszéken szervezett 85. 

honvédzászlóalj zászlaját. A tábori lelkész (valószínűleg Sükösd Sámu
el) a zászló fontosságáról beszélt és buzdította a honvédeket.

A zászlószentelés és az eskütétel biztosította a magyar kormány 
(ill. OHB) számára az adott ezred (zászlóalj) hűségét. A fővárosi helyőr
séget 1848. június 1-én eskették meg az alkotmányra. „Tíz órakor meg
jött a hadügyminiszter is, — tudósítja olvasóit a másnapi Pesti Hírlap 

— riadó éljenkiáltások közt, a Haditanács tagjaitól és néhány tábor
noktól környezve, kiknek kíséretében a felállított sorok előtt egy rövid 

szemle-lovaglást tartott. Ezalatt megérkezett a miniszterelnök gróf 

Batthyány, közlekedési miniszter gróf Széchenyivel, a nemzetőrség és 
nép örömkiáltásai közt. A miniszterelnököt a tábori sz. mise szolgálta
tásra felállított sátorból elejébe jövő tábori főlelkész fogadta. Most meg
kezdődött az e végre felállított sátor alatt, a tábori sz. mise, az említett 
három miniszter, a Haditanács, a tábornagyok, számos polgári és kato
nai tisztviselők s díszes hölgykoszorú és nagy néptömeg buzgó kíséreté
ben". A nevezetes eseményt a budai vár egyik bástyájáról figyelő Gör
gey István és bátyja, Artúr, hirtelen valami váratlan esemény szemta
núi lettek. ,Amint bátyámmal a budai bástyáról le a Vérmezőre né
zünk: odalenn egyszerre csak az ünnepély feszes rendjét valami progra
mellenes mozgás szaggatja meg. A nagyszerű négyszögben fölállított 
ezredek egyik vonalán zavart, tömeges tagadó kiáltások hallatszanak s 

ezek az odavágtató nádor és tábornokok fényes csoportjával szemben 

ugyanazon helyen, szakadozva ismétlődnek...". A 23. Ceccoppieri-sorez- 

red olasz katonái megtagadták az esküt a magyar alkotmányra. Kiáltá
saikat (No! No!) a hallgatóság félreértette és úgy értelmezte, hogy az 
olaszok az ekkor még rendkívül népszerű IX. Pius pápa (Pio Nono) ne
vét csempészték be esküjükbe. A fővárosban az olaszok ellen általános
sá lett ingerültséget csak az erdélyi unió szentesítéséről érkező hírek 
csillapították le. Az egykori sor- és huszárezredek többsége 1848 októ
ber-novemberében vette föl a nemzeti színeket. Kossuth október 25-én 

a következőket írta az OHB-nak a parndorfi táborból: „A sereg maga, 
az dicső, bátor és lelkesült, mint talán sereg sohasem volt a világon. 
Felállítottam a zászlóaljakat, s a főtiszti kar fényes kíséretében egyen- 
kint meglátogatóm; a zászlókra a szalagokat feltűzetém, a rózsákat, 
szalagokat kiosztatom, nagy részben már kiosztva találtam. Armadánk 
nationalisálva van.” Október 24-én Óbecsén volt zászlószentelési ün-
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népség. Beöthy Ödön délvidéki országos biztos jelenlétében az 1. Csá
szár-huszárezred, valamint az 52. Ferenc Károly és a 19. Schwarzen
berg sorezredek zászlóit szentelték fel. A csapatokat négyszögben állí
tották fel (az említetteken kívül három honvédzászlóalj és a kökényesi 
kun önkéntesek is jelen voltak), a vitézek fövegein részint fehér tollak, 
részint zöld ágak lengedeztek. A négyszög közepén egy zöldellő dombra 

hágva Beöthy beszédet intézett a csapatokhoz. A zászlók „átszentelé- 
sét” 12-szeres ágyúdörgés adta hírül. Az ünnepség végén a kijelölt vité
zek átvehették a kormánybiztostól a kormány által küldött aranyakat. 
Ugyancsak jelen volt Beöthy Ödön a Verbászon október 26-án tartott 

zászlószentelésen. Tíz órakor, lóháton érkezett meg a táborba, ahol a 

katonaságot négyszögben állították fel. A kormánybiztost a lovasság és 

a gyalogság zenekara üdvözölte, aki a tisztek kíséretében szemlét tar
tott a katonaság felett. Három tábori lelkész misézett, majd megszen
telték a nemzeti szalagokat. Ezt követően Beöthy kormánybiztos külön- 
külön (mivel egyszerre nem hallották volna) lelkesítő beszédeket inté
zett a csapatokhoz. (Északon és keleten a 2. Sándor-gyalogezred zász
lóaljai, délen a 33. Gyulai-sorezred 3. zászlóalja és a 60. Wasa-gyalogez- 

red 3. zászlóalja, nyugaton az 1. Császár-huszárezred egységei, kívül a 

tüzérek ágyúikkal, s még északon a 11. Székely határőr huszárezred 
egy szakasza volt felállítva.) Az ünnepély végén felkötözték a nemzeti 
színű szalagokat a zászlókra. A 2. sorezred három fekete-sárga zászló
ját előzőleg letépték, így a szalagokat a csupasz zászlórúdra kötözték. 
Péterváradon november 1—én tűzték fel a nemzeti színű szalagokat a 

39. Dom Miguel sorezred első és második zászlóaljának zászlóira, vala
mint a 32. Estei Ferdinand sorezred egy zászlóaljának zászlójára. Az 

ünnepségen részt vett báró Blagoevich Imre altábornagy Szlavónia és 

Pétervárad főhadparancsnoka és Haczell Márton kormánybiztos. A ka
tonaságot teljes díszben állították föl az ún. riadótéren (Alarmplatz), 
ahol a kormánybiztos és a várparancsnok szemlét tartott fölöttük.

„A sorok megtekintése után, a középen felállított imasátorban, ze
ne s katonák éneklése mellett, isteni tisztelet tartatott, s a lobogókra 

feltűzendő szalagok megáldattak". Ezt követően a tér közepére lépő 

Haczell beszédet mondott, majd feltűzték a szalagokat. Végül ismét a 

kormánybiztos szólt az egybegyűltekhez. A sor- és huszárezredek zász
lóit 1849-ben folyamatosan lecserélték. így kapott például a volt bácsi 
sereg három nemzeti zászlót Debrecenből. Ezek közül kettőt (az 52. Fe
renc Károly — sorgyalogezred 3. zászlóaljáét és a 65. honvédzászlóaljét) 
1849. február 28-án reggel fényes külsőségek között a tábori misét kö-
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vetően a szokott ünnepélyességgel felszentelték. A 15. (2. székely) hatá
rőrgyalogezred első zászlóalja új zászlóját (nem szalagokat!) 1848. no
vember 17-én szentelték fel Pesten. A pozsonyi táborból Erdélybe tartó 

zászlóalj a Múzeum-téren négyszöget alkotva állt fel. A tér közepén két 

katona között egy széket helyeztek el. Erre lépett fel Simon Ferenc Esz
tergom megyei római katolikus lelkész, budavári káplán, a budapesti 
radikális papság ismert alakja, hogy az egybegyűltekhez egy alkalom- 
szerű szónoklatot intézzen. Míg a jobbja felől álló katona az új nemzeti 
lobogót, addig a baloldalán álló a fekete tokba temetett schwarz-gelb 

zászlót tartotta. Beszéde óriási sikert aratott, a katonaság háromszor 

szakította félbe éljenzésével a prédikációt. Különösen mikor afölött saj
nálkozott „hogy gyermekkorától fogva könyvek helyett nem a kardot ta
nulta forgatni, s irigylé sorsát a katonának, ki fegyverrel kezében dö
röghet halált a hon ellenségeinek fülébe". Talán az itt szerzett tapasz
talatok is hozzájárultak ahhoz, hogy Simon Ferenc 1849-ben a magyar 
hadsereg tábori lelkészeinek sorába lépett. Ugyancsak a Múzeum-téren 
került sor a tiroli vadászok zászlójának felszentelésére 1848. november 

5-én, s a múzeumkert adott otthont 1848. november 26-án a lengyel lé
gió zászlószentelési ünnepének is. A szertartást Sámuel Alajos belváro
si plébános végezte. Ezt követte a szegezés. Ruttkay Józsefhé, Kossuth 

Lajos édesanyja és Sámuel főtisztelendő úr egy-egy jelmondat kíséreté
ben egy-egy szeget vertek be a zászlórúdba. „Szentelés után a zászló át
adatott a légiónak, és Sámuel belvárosi lelkész rövid velős és lelkesítő 
beszéddel avatá azt fel, melyre Wysocki, a derék légió derék parancsno
ka lengyelül válaszolt". A légió egy tagja németül szólalt fel, majd a le
írhatatlan lelkesedés közepette lefolyt ünnepség véget ért, a csapat el
indult az OHB elnökéhez tisztelegni.

Nem tekintjük feladatunknak valamennyi zászlószentelés temati
kus felidézését. A fentebbi példákkal a tábori lelkészek zászlószentelé
sekben játszott szerepét kívántuk megvilágítani. Mint láttuk, a nem
zetőr- és honvédzászlóaljak zászlóit kisegítő-, és tábori lelkészek szen
telték. A sor- és huszárezredek többsége a tábori lelkészek által előző
leg megszentelt nemzetiszínű szalagokat kötözte zászlójára. A zászló
szentelések alkalmával elhangzott beszédek többnyire a zászló jelentő
ségével, az ország helyzetével és a katonák lelkesítésével foglalkoztak. 
Noha a zászlószentelések nem tartoztak a tábori lelkészek kizárólagos 

feladatai közé, ezek felidézését az ezredkáplánok zászlószentelési szer
tartásokon való részvételén túl az is indokolta, hogy 1849-ben Liebhart
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Lukács és Simon Ferenc is a magyar hadsereg tábori lelkészeinek sorá
ba lépett.26

Tábori misék

A tábori lelkészeknek az 1809. évi gyalogsági szabályzat szerint 
mindennap misézni kellett. Az istentiszteletek megtartására vonatkozó 

egyházi szabályoktól csak indokolt esetben lehetett eltérni, ezek az el
térések azonban nem érinthették a misék dogmatikailag fontos szertar
tásrészleteit. Ezeket a könnyítéseket rendszerint az apostoli tábori he
lyettes az összes hadlelkészekre szubdelegálhatta. így a tábori lelké
szek misézhettek hitetlenek, eretnekek, szakadárok, és kiközösítettek 

jelenlétében is. Indokolt esetben és megfelelő engedéllyel egy nap akár 

többször is, szükség esetén a templomon kívül, akár szabad ég alatt is 
bemutathatták a szentmiseáldozatot. Hordozható, sérült, illetve erek
lye nélküli oltárokon is misézhettek, a szentmiséket a szokásos időpon
toktól (hajnal, dél) eltérő időpontokban is megkezdhették (hajnal előtt 
egy óránál előbb, illetve délután).

A magyar hadsereg valamennyi tábori lelkésze nem rendelkezett 
ugyan ezekkel a jogosítványokkal (a nemzetőrség tábori lelkészei közül 
pedig senki), áttekintésük mégis fontos, hiszen ezek a privilégiumok 
határozták meg a cs.kir. hadsereg misézési szokásait. Arra a kérdésre, 
hogy vajon a magyar hadsereg katonái minden vasár- és ünnepnapon 
hallgattak-e szentmisét, illetve részt vettek-e istentiszteleten nem tu
dunk határozott igennel vagy nemmel felelni. Viszonylag nagy szám
mal állnak rendelkezésünkre istentiszteletekről szóló adatok, ami arra 

mutat, hogy a legénység jelentős része vett részt azokon, noha a rend
szeres mise — (istentisztelet) — látogatást csak kivételes esetekben 

tudjuk bizonyítani. Horváth Pius piarista atya a pápai első nemzetőr 
zászlóalj tábori lelkésze például 1848 július-augusztusának fordulóján 

három egymást követő vasárnap misézett a nemzetőröknek. A Debre
cenben állomásozó katonaság számára ünnepnapokon és vasárnapokon 

a helybeli római katolikus templomban 1849 márciusától mindenkor 

délelőtt 8 órai kezdettel tartottak szentmisét. Vidasics a helybeli térpa
rancsnokságon keresztül úgy intézkedett, hogy erre „ezennel az illető 

katonaság komolyan szólítassék föl, s a kitűzött napokon, s órában je
lenjék meg.” Mezőhegyesen 1849. április 1-e és június 30-a között Gon- 
zeczky János minden nap elvégezte az isteni szolgálatot. A parancsno
kok közül leginkább Knezic Károly és Vécsey Károly gróf tábornokok,
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valamint Mezősy Pál őrnagy, munkácsi várparancsnok fordítottak gon
dot a vallásos kötelezettségek betartására.

A tábori misék mindenkor sajátos hangulatot árasztottak. Egy 

ilyen tábori misét írt le E. Dervarics Kálmán 1890-ben „A vörcsöki tá
bori mise” címmel. A misét az a Gasparich Kilit mondta, aki feladatait 
a következőkben foglalta össze Csány László királyi biztosnak 1848. 
augusztus 7-én: „Nekem föltett szándékom nemzetőreinket helyenkint 

fölkeresni, szellemileg őket táplálni, lelkesíteni, s odaigazítani, misze
rint a szabadság eszméjét fölfogva, hazájukat a szabadságnak alapjára, 
mint hű gyermekei szilárdítsák. Kötelességem nemzetőreinket fegye
lemre, elöljáróik iránti őszinte tiszteletre, azon polgártársaik iránt kik
hez elszállásolván minden kíméletre s szeretetre okszerűleg oktatni...". 
1848. július 15-én délben érkezett meg Gasparich a Zala megyei nem
zetőrök táborába, számára is terítettek és rögtön csatlakozott a leveles 

sátorban ebédelő tisztekhez. „Délután Gyika őrnagy négyes fogatán ki
vitte a tábori papot a vörcsöki erdőbe, hogy a tábori mise számára a he
lyet kiszemeljék, estére azonban visszajöttek s cigányzene mellett egé
szen éjfélig együtt mulattunk az őrnagy s Gasparich tábori pap is". Jú
lius 16-án Gasparich az őrnagy fogatán már reggel hat órakor útra kelt 
Vörösökre Boda Sándor ottani ispánhoz és előkészületeket tettek a tá
bori mise helyszínének feldíszítésére. Közben a zászlóaljak is útnak in
dultak Felső-Szememyéről Vörösökre, s egy pihenő alkalmával cserfa 

ágacskákkal bokrétázták fel fövegeiket. Megérkezésüket követően nem 

maradt sok idejük.
"Nemsokára megkezdődött a csendes mise, melyben Gasparich Ki

lit barát hun szokás szerint szabad ég alatt — a szent berekben — mu
tatta be az áldozatot a mindenható Istennek, eme legnagyobb és legha
talmasabb Hadúrnak.

Mise után pedig az oltár tribünné lett átváltoztatva, s erről Gas
parich barát áthatva a lángoló hazaszeretettől, olyan prédikációt csa
pott, hogy mindnyájan könnyeztünk,— szónoklat közben kardját kivon
ta hüvelyéből s azt megcsókolta, s fogadást tőn, hogy életét a hazának 

szenteli, s annak feláldozza, s érte mindenkor meghalni kész". Ettől a 

jelenettől a hallgatóság néhány percig megbűvölve állt, majd a tribün
ről lelépő Gasparichcsal a tisztek kezet szorítottak elismerésük jeléül. 
A tábori mise után a csapatok egy órát pihentek, majd visszamasíroz- 

tak Felső-Szememyére, ahová Gyika őrnagy a tábori papot is elhozta, s 

a tiszti tanyán cigányzene mellett együtt mulattak éjfélig.
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Ünnepélyes alkalmakkor (győzelmeket követően, az uralkodó szü
letésnapján stb.) az osztrák hadseregben ünnepi miséket (Te Deum- 

okat) tartottak. Ilyen ünnepi misével emlékezett meg pl. a cs.kir. had
sereg Radetzky tábornagy itáliai győzelméről 1848-ban. Kolozsvárott 
például augusztus 27-én tartottak a sorkatonaság számára ünnepi mi
sét. Az önkénteseket (honvédeket) természetesen nem parancsolták ki 
erre a templomi parádéra. „Ezek inkább gyászfátyolt kötöttek fövegeik- 
re ez napon, a szabadságért elvérzett olaszok gyász emlékére". Ilyen 

ünnepi istentiszteleteket a magyar hadseregben is gyakran tartottak 

1848-49-ben. Kezdetben egy ilyen mise megtartása nem is volt teljesen 

veszélytelen vállalkozás. A Délvidéken szolgálatot teljesítő Heves me
gyei nemzetőrség első zászlóaljának tábori lelkésze, Sisvay Márton egri 
római katolikus plébános 1848. augusztus 20-a (Szt. István emléknap
ja) alkalmából a nemzetőrség és a sorkatonaság számára ünnepi misét 
tartott. Szentbeszédében Szt. István király mellett István nádorról és a 
magyar minisztériumról is említést tett. Erre Hertzinger Ferenc, a 32. 
Estei Ferdinánd gyalogezred 3. zászlóaljának főszázadosa kijelentette 

„hogy a Magyar Minisztériumot itt Sisvay ne igen emlegesse, mert 
könnyen lelövöm". Később ugyan akként módosította szavait, hogy nem 

ő akarja lelőni, hanem „találkozhatik köztünk aki lelövi", ez azonban 

Sisvayt — feltehetően — kevéssé vigasztalta.
Szekszárdon 1848 október végén ünnepélyt tartottak az ozorai 

diadal emlékére. A négyszögben felállított nemzetőrök felett a főispán a 
tisztviselői kar kíséretében szemlét tartott. Ezt követően a szabad ég 

alatt „zöld gallyakból ízletesen felszerelt oltár előtt” Gajdasik segédlel
kész úr buzgó áhítattal tartotta meg a misét. Nem maradhatott el a fő
ispán lelkesítő beszéde sem. „Egyet sajnálattal kell megemlítenünk, — 
olvasható a Kossuth Hírlapja tudósításában — Ozoránál történt meg- 

hűtése által bekövetkezett betegsége miatt, nem láthatók az ünnepély
nél Hermann Lőrinc závodi buzgó lelkész urat, ki tudtunkkal egyetlen 

pap volt az ozorai expedíciónál, s itt magasztos hivatásának meg is 
felelt, elragadó beszédeivel buzdítván, bátorítván a népet önvédelemre, 
s példát adván annak az elül menetelben".

Komáromban 1848. szeptember 29-én a várban lévő cs.kir. alaku
latok letették az esküt a magyar alkotmányra és a vár fokán a fekete
sárga zászlót a magyar nemzeti lobogó váltotta fel.,^Másnap hálamisét 

szolgáltam a szabadban — emlékezik vissza Rónay Jácint, a győri nem
zetőrök tábori lelkésze az eseményekre — s leborulva Isten előtt, áldást 
esdék a hazára, s a magyar nemzeti színekre, melyek annyi vész, annyi
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viharos század után, most lobognak először a szűz vár falain". Lippán 
1848. október 28-án 10 órakor Könyves Tóth Mihály tartott az egy hét
tel azelőtti angyalkúti győztes csata örömére ünnepi istentiszteletet. Az 
istentisztelet alatt az egész sereg és az ágyúk ünnepélyes rendben vol
tak felállítva. Beszédében megemlékezett a harcok során elesettekről 
és Magyarország veszélyes állapotáról. „Semmi béke — úgymond — in
kább, mint gyalázatos béke; semmi élet inkább, mint gyalázatos élet!” 
A hallgatóság szemeiből a református lelkésznek ez a beszéde is 

könnyeket csalt elő. A jarkováci emlékezetes csatát követő napon 1848. 
december 16-án Damjanich ezredes rendbeszedte csapatait és elindult 
Versecre, ahol először is mind a katolikus, mind a rác templomban „Te 
Deum"-ot tartatott. Itt jegyezzük meg, hogy Damjanich, akinek neve 

katolikus történészek között leggyakrabban a kókai és a szecsői plébá
nosok kivégzésével kapcsolatban merült fel, Háncsán kis híján kivégez
tette egyik katonáját, mert az „a templomból kihozott s magára vett 
egy misemondó ruhát, nem azért, hogy értékesítse, hanem csak köny- 

nyelmű pajkosságból” [sic!]. Mikor Damjanich ezt meglátta, haditör
vényszék elé állította a vétkest, „s azon megokolással, hogy ő csak a 
szabadság katonáinak akar vezére lenni, de nem templomi rablóknak, 
halálra is ítéltette, s csak pajtásainak esedezéseire kegyelmezett meg 

annak".
Március 15-e első évfordulójáról országszerte megemlékeztek. 

Aradon a sírkert melletti óriási sátor alatt tartottak ünnepi istentiszte
letet „Az ünnepélyen nagyszámú ájtatatoskodó nép, a honvédek és ha
tóságok voltak jelen". Sujánszky Euszták gimnáziumi tanár intézett 

lelkesítő szavakat az egybegyűltekhez. Munkácson a márciusi pesti for
radalom első évfordulóján Christ Ferenc római katolikus várlelkész 
mellett a helybeli görögkatolikus és református lelkészek is tartottak 

istentiszteletet. Az 1849. április 14-i határozat is felbukkant a szentbe
szédekben. Magyari Alajos 1849. április 22-én, az V. hadtest katonái 

előtt mondott ünnepi tábori misét, amelyet az ellenség állandó ágyúzá
sa miatt az eredetileg kitűzött időpontnál egy nappal később tartottak 

meg az új aradi mezőn. Beszédében többek között a Függetlenségi Nyi
latkozatjelentőségét is kiemelte. Debrecenben a nagysallói csata tiszte
letére 1849. április 29-én 9 órakor a katolikus, 11 órakor pedig a refor
mátus templomban tartottak hálaadó istentiszteletet, amelyen a HM 

valamennyi hivatalnokának meg kellett jelenni. Az aradi vár bevételét 
követően Aradon is volt ünnepi istentisztelet. Július 5-én, csütörtökön,
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reggeli 9 órakor a Szent-Háromság szobránál sátor alatt tartották meg 

az ünnepi misét.
Magyari Alajos tábori lelkész misézett és mondta az imákat. 

Kosztka Libór plébános pedig hallgatóinak ékes szavakkal fejtegette a 
szószékről az örömünnepnek Aradra nézve való fontosságát.

8-án Pásztory Károly aradvári térparancsnok megkeresésére 

Aradvár díszterén, a táborkar és a lakosság részvételével, Kosztka Li
bór plébános-helynök <Te Deumot> tartott; az ünnepélyt Magyari Ala
jos felügyelő lelkész, kenetteljes egyházi szónoklattal gazdagította.

1849. április 29-én, a II. hadtest Sekulits—féle hadosztálya Rákos
mezején gyűlt össze tábori misére. "Mise után Schwendtner tábori lel
kész röviden és velősen szónoklott, az ég áldását kérvén hazánkra, 
megszabadítójára, Kossuth Lajosra, derék vezéreinkre, s köztök jelenlé
vő Aulich tábornokra és az egész vitéz hadseregre, s különösen a 39. ez
redre s annak első zászlóaljára, mely ma ily szép jutalmat nyer. Ezután 
Patay alezredes beszélt, röviden ő is és harcias erővel. Üdvezlé Kos
suthot, a nemzet megváltóját, a jutalmazott vitézeket, kik mint szülöt
tei a tiszántúli rónáknak, hol a szabadság zászlója már annyiszor emel- 

teték, ennek edzett harcosai, s kívánva, hogy zászlójuk valódi kereszt
anyja a kivívott szabadság legyen, reá tűzé az érdemjelt" — tudósította 

a Marczius Tizenötödike olvasóit.
A cs.kir. hadseregben a miséknek katonai vonatkozása is volt. A 

XVI-XVIII. sz.-ban az ezredek legénysége századonként teljes felszere
lésben a századparancsnok szállásán gyűlt össze, mert a fölszerelés 

megszemlélését és ellenőrzését ekkor végezték el. A miséknek ez a 

szemle jellege a XIX. században is megmaradt, a felszerelés bizonyos 
részét azonban a legénység ekkor már nem vette magához. Ez az 1848- 

49-es hadseregre is jellemző volt. Nem véletlen, hogy a zászlószentelé
sek jelentős része ilyen szemlével vette kezdetét. 1849. június 7-én a II. 
hadtestnél tartottak tábori misét, "amelyhez a legénység <borjú és 

fegyver nélkül, töltéstáskával és szuronnyal, az altisztek pedig borjú 
nélkül, fegyverrel> álltak ki. Asbóth elégedett volt a csapatok magatar
tásával, csak arra figyelmeztette a tiszteket, <hogy szemle menetnél 
(defilieren) a lépést és distanciát jobban tartsák.>" A Komáromban 

1849. augusztus 11—i tábori misét követően Klapka tábornok tartott 

szemlét a seregek fölött. Szeptember 23-án a monostori sáncon volt egy
házi szertartás. "Midőn az egész Zichy-hadosztály együtt volt, zeneszó
val megindultunk, Klapka előtt el, a barátok utcáján végig, a Nádor ut
cán és be a Híd utcán, így keresztül a hídon. Itt tartatott az isteni tisz-
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telet, ahol tegnap sáncoltunk. Rövid szép beszédet mondott a pap, az
után a katonaság sáncolni ott maradt..." — jegyezte fel Szinnyei József.

A tábori misék tehát több vonatkozásban (helyszín, időpont stb.) 

eltértek a hagyományos miséktől. Nem képeztek kivételt ez alól maguk 

a tábori lelkészek sem. A 16. Károlyi huszárezrednél Szabó Richárd ró
mai katolikus és Harsányi Samu református lelkészek teljesítettek 
szolgálatot. Előbbit Degré Alajos visszaemlékezése szerint nem a szo
kásos papi mentalitás jellemezte. "Inkább lehetett katonának, mint 

papnak nézni, az ezred egyenruháját viselte, köztünk lovagolt, s nem 

idegenkedett néha lőport is szagolni.
Mikor Békéscsabára bevonultunk, díszistentisztelet tartatott. Ter

mészetesen Szabó Rihárd mondotta a misét. Mulatságos volt látni azo
kat a tót asszonyokat, hogy szórták a kereszteket, mikor meglátták a 

pödrött baj szú, sarkantyús csizmás papot, kinek rövidke miseinge alól 
a lovaglónadrág kilátszott; a segédletet pedig két huszártiszt teljesíté."

Háborús körülmények között természetesen gyakran adódtak az 

istentiszteletek közben rendkívüli események. Péterváradon 1849-ben 

egy ízben a helyőrségi lelkész (Gabriel Krantzl) hiánya okozott zavart. 
"A tábori mise napján a várbeli sereg kellő díszben (volt bizony szűrös 

és gatyás is) fel volt állítva, a várparancsnok már is megjelent a kápol
nasátor előtt, csak a főszemély, a tábori pap hiányzott. Fölkeresésére 

egy honvéd tiszt küldetett a várba, ki lakásán és a templomban kereste 

a jámbort, de sem őt, sem más papot nem tudott találni... A tábori mise 
megtartása már kétségessé vált. A legnagyobb zűrzavarban előállott 
Kovács József, a torontáli mozgó nemzetőrök fiatal őrnagya... s e sza
vakkal fordult a várparancsnokhoz: <Ha egyéb baj nincsen, a misét én 
is elvégzem, plébános vagyok>. Ajánlata örömmel fogadtatott és a de
rék pap kardját lecsatolva, kék atillája fölé ölté a misemondó ruhát és 
sarkantyús csizmában mondotta el a szentmisét, rövid, de velős és lel
kesítő beszédet tartván a harcias, de ájtatos hallgatóság előtt. Ezt be
végezvén, a papi ruhát letette, ismét lóra ült és kivont karddal zászló- 
alja élére állván ezt katonai rendben a várparancsnok elé léptette. 
Egetrázó éljeneket aratott e derék őrnagy pap, ki máskülönben is jeles 

tulajdonságai és jó magatartásának elismeréséül honvéd őrnaggyá ne
veztetett ki" — emlékezett vissza Bozó Manó a nem mindennapi ese
ményre.

A Cibakházát megszállva tartó Mesterházy István őrnagy tiszti
karával együtt 1849. február 4-én délelőtt éppen nagymisén vett részt, 
amikor tudósítás érkezett az ellenség közeledéséről. A tisztek ekkor tel-

— 74 —



jes csendben anélkül, hogy a misét félbeszakították volna, vonultak ki 
a templomból. Mesterházy csatarendbe állította seregét, kijelölte az 

egyes századok helyét és ezúttal is sikeresen tartotta meg a tiszai véd
vonalat.

Az V. hadtest számára Vécsey tábornok — a húsvétra való tekin
tettel — istentisztelet megtartását rendelte el. Az aradi vár ágyúzása 

miatt ezt a misét csak két hetes késéssel, 1849. április 22-én, az új aradi 
mezőn tudták megtartani. A 9 órakor kezdődő mise előtt Vécsey tábor
nok a táborkar kíséretében szemlét tartott a csapatok fölött. Az 1849. 
július 8-án az aradi vár díszterén tartott ünnepi istentiszteletet, mely
nek során a vár falain ágyúk dörögtek, váratlan esemény zavarta meg. 
Kun János hadnagy elsütött egy ágyút, amelynek bent felejtett lövedé
ke a főpiacon a Probst ház tetőzetét átfúrva a Thököli kertbe csapódott 
be. Az örömágyúzást ezt követően beszüntették és a könnyelmű hadna- 

gyot felelősségre vonták.

Egyéb vallásos események

Az előzőekben már utaltunk rá, hogy Vidasics igyekezett a húsvét 
méltó megünneplését elősegíteni. Az illetékes parancsnokokon keresz
tül fordult a tábori lelkészekhez, hogy ne mulasszák el híveiket "e szent 
napok fontosságáról" felvilágosítani. A harcias körülményekre való te
kintettel a böjtöt mindenki vallási buzgóságára és jóakaratára bízták, 
de nagypénteken a katonaságot a böjt szigorú betartására utasították. 
A húsvét megünneplésére vonatkozó utasításokat Mezőhegyesen, Mun
kácson, illetve az első honvéd vadászezredben pontosan betartották, a 

magyar hadsereg egészére nézve azonban nincsenek adataink.
Országos böjtre még egyszer, 1849. június 6-án került sor. A kor

mány az orosz beavatkozásra válaszul keresztes háborút és népfelke
lést hirdetett, s az ezzel kapcsolatos intézkedések egy része a hadsere
get is érintette. Lelkesítő beszédek, körmenetek, országos nemzeti böjt 
és harangzúgás képezték a fontosabb intézkedéseket. A lelkészeknek 

fel kellett olvasni egy Horváth Mihály által készített lelkesítő imádsá
got is. Az intézkedéscsomag sikerét már a kortársak is kétségbe von
ták, ennek ellenére a hadseregben is elvégezték az előírt szertartásokat 
(a nemzeti böjt kivételével, amit több helyen nem tartottak meg). így a 

háromszéki székely tábor (85. és 86. székely honvéd zászlóaljak, vala
mint Borbáth László kapitány egysége) katonái, akik a Tömösi-, Ósán- 

ci-, és a Bodzai-szorosokat fedezték 1849. június 4-én nyilatkozatot bo-
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csátottak ki, amely szerint a muszka csak holt tetemeiken keresztül 

törhet be e vidékre. "Június 1-én a Prévial tetőn hazánk szélső határa
inál tábori isteni tiszteletet tartánk, hol tábori lelkészünk Sükösd Sá
muel buzdító beszéde után lélekből imádkozok el a számunkra is meg
jött országos könyörgést — minden kebel a haza és szabadság tisztele
tére felszentelt templommá változott át." A Felsőmagyarországi hadse
regben, a kaposi táborban is tábori istentisztelettel és böjttel emlékez
tek meg az ország nehéz helyzetéről. A vallási buzgóságáról ismert 
Knezic tábornok ugyanebben az időszakban parancsot adott, hogy a III. 
hadtestnél minden nap tartsanak szentmisét. Június 6-án Érsékújvár 

északi részén egy nagy gyepes síkságon gyűlt össze a hadtest. Knezic 

szemlét tartott, majd a kormány által elrendelt ünnepet, illetve imád
ságot a legnagyobb ünnepélyességgel tartották meg. A III. hadtesthez 

tartozó 3. honvédzászlóalj katonáira azonban "...nem tett valami jó be
nyomást az a megrendelt országos imádság, sőt inkább lehangolólag 
hatott, mert abból azt vonták ki, hogy nagyon nagy veszedelemben le
het a magyar ügy, midőn már nem a honvédek fegyverétől, hanem az 

isteni segélytől várja a kormány a győzelmet.
Hiszen eddig ők ha imádkoztak is, csak azért imádkoztak, hogy 

<csak nézd s ne segíts Uram Isten sem nekik, sem nekünk!>" — foglal
ta össze a zászlóalj katonáinak véleményét Hegyesi Márton.

Hasonló feljegyzés olvasható Szinnyei József komáromi naplójegy
zeteiben is. "Június 6. Mai napra van hirdetve az országos böjt, mi 
azonban húst ettünk, azt tartván, hogy a katonának úgyis van elégszer 

böjtje, midőn nincs mit ennie." Az orosz beavatkozás kapcsán elrendelt 

intézkedések végrehajtásába tehát a tábori lelkészeknek is be kellett 

kapcsolódni, de ezen intézkedések hatása vallási szemszögből nézve is 

több, mint kétséges volt.
Az 1848-49-es magyar hadseregben önálló közös imákra csak vi

szonylag ritkán utalnak forrásaink. A nemzetőr alakulatok indulását 

istentisztelet, imádság vagy legalább is áldás kísérte. A táborba induló 
békési nemzetőrök maguk kérték, hogy indulásuk előtt Hajnal Ábel re
formátus lelkész szolgáltassa ki nekik az úrvacsorát. A becskereki tá
borba induló aradi nemzetőröket Kosztka Libór aradi minorita házfő
nök és nemzetőri káplán áldotta meg. A Komáromba igyekvő esztergo
mi önkéntes nemzetőrszázad 1848. szeptember 18-án délelőtt 9 órakor, 
az indulás előtt, a székesegyházban szentmisén vett részt. Miután meg
hallgatták az e végre megkeresett Balázsy Gergely szentszéki jegyző 

lelkesítő beszédét, a várfokról történő ágyúzás és zeneszó mellett vo-
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nultak a gőzhajó állomáshoz, ahonnan az alispán beszéde után végre 

útnak indulhattak rendeltetési helyük felé. Nem nélkülözte a vallásos 
áhítatot az 1. és 2. honvédzászlóalj sem, amikor Budapestről Óbecsére 

útnak indították őket. "Az indulás órája elérkezett — emlékszik vissza 
a nevezetes pillanatra Egressy Ákos — Imához vezényeltek; s velünk 

együtt templomi csöndben fohászkodott fel az egész gyülekezet."
Egy rövid imát a halálraítélteknek is engedélyeztek. Perczel tábo

rában Légrádnál például egy szabolcsi közvitéz rávette bajtársát, hogy 

adjanak el egy fegyvert. Büntetésül mindkettőjüket halálra ítélték. "Az, 
amelyik kevésbé volt bűnös, az utolsó órában elbúcsúzott bajtársaitól, 
míg a másik a tábori pappal sem akart imádkozni" — jegyezte fel az 

eset egyik szemtanúja, Jalovics György. Bemnek is szokása volt elszán- 

tabb csaták előtt a fegyelemrontók, árulók vagy kémek közül egyet 
vagy kettőt főbe lövetni. így történt ez például 1849 július közepén, 
amikor két Kézdivásárhely feldúlásában vétkes egyént, akik hadiszere
ket játszottak át oroszok számára, később pedig kém szolgálatot teljesí
tettek, kiállíttatta és rövid imát engedve nekik, amelyet Dáné István 

tábori lelkész mondott előre, főbe lövette őket s ezzel indult az ellenség 

elé.
A temetéseknek — feltéve, hogy nem ellenséges személyekről volt 

szó — igyekeztek ünnepélyes jelleget adni. 1848. december 6-án Új ara
don magasztos tábori szertartás közepette temették el a két nappal 

azelőtt megkísérelt roham halálos áldozatait. Két lengyel légionistát, 
egy debreceni önkéntes nemzetőrt és két honvédet kisértek utolsó útjá
ra. A gyászmenet a volt földesúr udvarából indult, ahol a katolikus lel
kész teljesítette "szent kötelességét" és ahol az ostromsereg parancsno
ka is megszállt. Tömérdek nép kísérte az öt koporsót, amelyek mind
egyike virágkoszorúval és "elvérzett bajnokaink fövegével" volt díszítve. 
A koporsókat felváltva honvédek és önkéntesek vitték. Ezt követte az 

ostromsereg parancsnoka, Máriássy János alezredes és tiszti kara, va
lamint az aradi nemzetőrség tiszti kara, a katonák és a hatalmas nép
tömeg. Szép időben, gyászzene mellett érkeztek meg a sírkertbe, ahol 
Könyves Tóth Mihály, a debreceni nemzetőrök tábori lelkésze tartott 

felettük lelkes és megható gyászszertartást. Tóth Mihály "velőkig ható 

szónoklatá"-t, amelynek hatását a rendkívüli körülmények is fokozták, 
néhány napilap szó szerint közölte. A verbászi táborban 1849. április 5- 

én Gasparich Kilit "szívre hatólag" búcsúztatta el a harcokban dicsőén 

kimúlt hősöket. 1849. augusztus 21-én kisérték utolsó útjára a 127. 
zászlóalj (?) tábori lelkészét, Pozsgai Alajost. A temetés során a 98.
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zászlóaljnak kellett a gyászmenetet és a halottvivőket vezényelni, a 

gyászzenét pedig a VIII. hadtest zenekara szolgáltatta.
A temetések a szabadságharc egész időszaka alatt, különösen a 

halotti anyakönyvek pontatlan kitöltése, illetve a jelentések beküldésé
nek elhanyagolása miatt, állandóan panaszok tárgyát képezték. A ha
lotti anyakönyvek kivonatát elvileg havonta kellett volna a hadlelkészi 
osztályba beküldeni. A jelentések azonban meglehetősen töredékesen 
futottak be az osztályhoz. A legritkább esetben fordult elő, hogy egy tá
bori lelkész (miként azt Breinfolk Gusztáv, a szegedi tábori kórház lel
késze tette) minden hónapban pontosan beküldje jelentéseit. Tovább 
bonyolította a helyzetet, hogy a katonai halottak jelentős részét kisegí
tő lelkészek temették, akik jelentéseiket szintén nem minden esetben 

küldték el az osztálynak. Az adminisztráció így teljesen felborult, az 
osztály nem tudott a hozzátartozók kérdéseire pontos válaszokat adni. 
A temetések körüli rendellenességekről Kossuth is értesült, minek kö
vetkeztében utasította a magyar hadsereg főparancsnokságát és a ti
szafüredi térparancsnokságot (ahol a végtisztesség megadása nélkül te
mettek el katonákat), hogy gondoskodjanak a beteg katonák lelki vi
gasztalásáról és a halottak eltemetéséről, a halotti anyakönyveket pe
dig pontosan vezessék. Az adminisztráció pontatlanságaihoz az ezred- 
plébánia rendszer felbomlása és a háborús viszonyok is hozzájárultak.

A temetésekre vonatkozó adatok is megerősítik, hogy az állomás
hely nem határozta meg mereven az adott tábori lelkész működési kö
rét. Ungváry György, a 3. Ferdinánd huszárezred tábori lelkésze 1849 

telén saját alakulatán kívül a 2,3,8,34. honvédzászlóaljak, illetve a 33. 
Gyulai-, és a 60. Wasa—sorezredek állományába tartozó katonákat te
metett el. Pap Melkizedek az 1. Császár-huszárezred tábori lelkésze 
1849. június 11-én temette el az ürményi köztemetőben Unicsovics Ju
liannát, a 26. honvédzászlóalj markotányosnőjét, aki kolerában halt 

meg. Az ezred állományából 1849 júniusában kellett eltemetnie többek 
között Aufléger Albertet, Czifra Ádám közvitézt és Farkas Imre őrmes
tert. Homyik István debreceni térlelkész 1849 júniusában 41 halottat 

temetett el. A Felsőmagyarországi hadseregben a temetések java részét 
Szomolnoky István végezte, de időnként Tomanóczy Antal és Kolba Dá
niel is besegítettek neki. A másik jellemző, hogy a tábori lelkészek leg
inkább a temetések során szorultak rá a kisegítő lelkészek segítségére. 
Szegeden például 1848-ban nem volt tábori lelkész, így a katonai kór
házban meghaltakat kisegítő lelkészek temették el.
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Példaként szeretnénk emlékeztetni a 3. honvédzászlóalj néhány 

Szegeden eltemetett halottjára. 1848. október 19-én temette el Versetzy 

József káplán a tizenkilencéves Schenk Lőrinc közhonvédet. Ugyanő te
mette el a húszéves Pintér János aradi származású közlegényt. 1849. 
január 1-én temette el a szegedi katonai temetőbe Patala Károly növen
dék segéd Bajta Sándor nőtlen, 40 éves közvitézt. Két nappal később 

ugyanő szolgáltatott végtisztességet a 21 éves temesvári illetőségű 

Lucz Antal honvédnek. Ugyancsak ő temette el a 19 éves hódmezővá
sárhelyi származású Mottak Soma közhonvédet. A kisegítő lelkészek 

munkájára tehát részben ott volt szükség, ahol tábori lelkészek nem 
teljesítettek szolgálatot. (Breinfolk Gusztáv szegedi kórházi lelkész 

csak 1849. január 12-én vette át hivatalát.) A kisegítő lelkészek segít
ségére azonban ott is szükség volt, ahol tábori lelkészeket alkalmaztak. 
1849 júniusában az aradi táborban Magyari Alajos felügyelő tábori lel
kész római katolikus, református, ortodox és izraelita felekezethez tar
tozó katonákat temetett. Brassoványi József római katolikus és Morár 

Miklós ortodox tábori lelkészek is temettek. Ennek ellenére a kisegítő 

lelkészeknek is maradt ilyen jellegű feladatuk, így Kaszta István és Fo
dor András pécskai káplánoknak, Szekula János ortodox világosi lel
késznek, Pléva Balázs és Nachtigal Frigyes minorita atyáiknak. Cancz- 

ler Róbert László, a szabadkai tábori kórház lelkésze is számos feleke
zethez tartozó katonát temetett, főként katolikusokat, de evangélikus, 
református és ortodox híveknek is szolgáltatott végtisztességet. A hely
beli főrabbi, Hirsch Liebmann segítségére is szükség volt. ő temette el 
1849. június 10-én Gottlieb Sámuel 33 éves simontomyai származású 

közvitézt. Gottlieb az 5. honvédzászlóalj katonája volt. Mint szökevény 
zárták Szabadkán a porkolábi börtönbe, ahol június 8-án váratlanul 
meghalt.28

Néhány szóval szeretnénk kitérni a hitélet folytatásához szüksé
ges eszközök kérdésére is. Ezekkel a magyar hadsereg csak hiányosan 

volt felszerelve. Hiány volt tábori kápolnákban, illetve azok kegytár
gyaiban. Az egyes tábori lelkészek feladata volt az isteni szolgálathoz 

szükséges olaj, tömjén, ostya, áldozati bor stb. beszerzése, illetve a mi
seruhák mosatása. A tábori kápolnák hiányán Mészáros Lázár csak a 
hadjárat befejezését követően kívánt enyhítem. A hiányok pótlását 
Mednyánszky Cézár is tervbe vette, de érdemi intézkedésekre már nem 

került sor. A losonci rajtaütés során Beniczky őrnagy többek között egy 

tábori kápolnát is zsákmányolt, amelyet a csatát követő napon tovább- 

küldött Szemere Bertalannak. A III. hadtest egy Damjanich tábomok-
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tói ajándékozott tábori kápolnát használt. A 60. Wasa-sorgyalogezred- 

nek két kápolnája is volt. Az egyiket az ezred 1827-ben kapta ajándék
ba akkori ezredtulajdonosától. Ennek az istentisztelet megtartásához 

szükséges felszerelési tárgyai tiszta ezüstből készültek. Ezeket 1848 

szeptemberében Milpökh József akkori ezredparancsnok magával vitte, 
anélkül, hogy az ezrednek tudomása lett volna arról, hová kerültek az 
említett ezüst tárgyak. A másik kápolna felszerelési tárgyai az ezredé
től elvágott tábori lelkésznél (Canczler Róbert László), maga a kápolna
sátor pedig az ezrednél volt. Homyik István debreceni térlelkész saját 
bevallása szerint a következő egyházi szertartásokhoz szükséges holmi
kat vitte magával, amikor áthelyezték Görgei parancsára a bánsági 
magyar táborba:
"1. Karing színes szalaggal.
1. Közönséges karing fekete szalaggal.
1. Vörös stóla aranyos paszománttal.
2. Corporale csipkével.
4. Purificatorium.
1. Szentségtartó selyem zacskó.
1. Szürke posztó tarisznya.
1. Ezüstölt és aranyozott pacificale.
1. Ezüstölt réz aspersorium.
1. Szentelt olaj és szentségtartó szelence.
1. Szenteltvíztartó edény veres rézből.
1. Kis csengettyű vas füllel.
1. Öntöttvas gyertyatartó."

A tábori lelkészek felszereltségéről nem áll módunkban pontosabb 

képet nyújtani. Az egyetlen, viszonylag jól alátámasztható megállapítá
sunk tehát az, hogy a magyar hadsereg 1848-49-ben a szükségesnél ke
vesebb tábori kápolnával rendelkezett.

A hitélet kapcsán szeretnénk még kitérni a házasságkötésekre és 
a keresztelésekre. A juriszdikciós szálak meglazulása következtében a 
házasságok érvényessége — amint azt az előzőekben már érintettük — 

veszélybe került. A Habsburg—hadsereg maga is ambivalens módon állt 

hozzá a házasságkötésekhez. A házasság a polgári élet számos katona
ilag nemkívánatos jelenségével ismertette meg a tiszteket és akadá
lyozta szolgálatuk korlátlan felhasználását. Megterhelte a katonai ad
minisztrációt és a katona gyermekek nevelése és oktatása miatt a költ
ségvetést is. Ez utóbbira a megbízható tiszti utánpótlás bázisának biz
tosítása miatt volt szükség. Mária Terézia, aki 1750-ben szabályozta az
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aktív tisztek házasságkötését, a házassági engedély megadását az ez
redtulajdonos, az ezredparancsnok és a tiszti gyűlés belegyezésétől tet
te függővé, ő követelte meg az ún. házassági kaució letétbe helyezését 
is, amely az özvegyekről való gondoskodást szolgálta. A rendelkezése
ket később a hadsereg valamennyi tisztjére (pl. nyugdíjas tisztek stb.) 

kiterjesztették. II. József bevezette a kaució nélküli házasságot, amely
hez uralkodói jóváhagyásra és az özvegy nyugdíj igényéről való lemon
dására volt szükség. 1812-től kezdve a nős tisztek számát ezredenként 
egy a hathoz arányban határozták meg. Ugyanakkor egy meghatáro
zott összeg helyett bizonyos mennyiségű évi jövedelmet kellett kimutat
ni. Ezek a szabályok természetesen a magyar hadsereg gyakorlatát is 

jelentős mértékben befolyásolták. Végül, de nem utolsó sorban a házas
ságok számos bonyolult jogi kérdést is felvetettek, amelyek eldöntése 

szintén az adminisztrációt terhelte. 1841-ben az Udvari Haditanács az
zal a kérdéssel került szembe, hogy az Erdélyben állomásozó "militia 
vaga"-hoz tartozó katonák vegyes házasságból származó gyermekeire 

nézve vallási szempontból milyen törvények az irányadóak? Leonhard 
apostoli tábori helynök és Vajda Ignác erdélyi tábori főpap szerint ilyen 

esetben II. József tolerancia rendelete az érvényes. Eszerint ha az apa 

katolikus, akkor mindkét nembeli gyermeket katolikus hitben kell ne
velni. Ezzel kivívták az erdélyi közvélemény ellenszenvét. Az erdélyi 
törvények szerint (1791:LVII.tc.) a négy bevett felekezethez tartozó 

szülők gyermekei nemüknek megfelelően követik szüleik vallását. Az 
erdélyi rendek tehát a vegyes házasságok II. József szellemében való 

intézésében törvénysértést láttak. A Haditanács az ilyen és ehhez ha
sonló viták elkerülése végett szükségesnek tartotta annak kimondását, 
hogy a vegyes házasságokból származó katona gyermekek vallási neve
lésében azon ország törvényei az irányadóak, ahová az atya születésére 

nézve tartozik. Ezt a megoldást 1848-ban Eötvös József miniszterként 
is pártolta. E "vallási türelmetlensége" miatt vált a negyvenes évek ele
jén Erdélyben Vajda Ignác népszerűtlenné. 1848-ban a magyar hadügy
minisztérium utasította a nagyszebeni főhadparancsnokságot, hogy az 

újabb törvénycikk megalkotásáig az erdélyi törvények gyakorlatát tart
sák fenn. A vitát megelőzően is az erdélyi törvények voltak irányadóak.

Házasságokkal kapcsolatos kérdések a honvédség szervezése so
rán is felmerültek. A honvédség szabályzatainak sorában némi késéssel 
készültek el a házassági szabályok, amelyeket a Nemzetőrségi Hadita
nács — Mészáros véleményének kikérését követően 
án hagyott jóvá. A tisztek nősülését tárgyaló szabályokat 1848. augusz-

— 1848. július 28-

— 81 —



tus 26-án küldték szét az első tíz honvédzászlóalj parancsnokságának. 
Ezek a szabályok több ponton a cs.kir. hadseregben érvényben lévő ren
delkezéseken alapultak. így az ezredek mintájára a honvédzászlóaljak 

tisztikarának is csupán egyhatod része lehetett házas. Ugyancsak meg
szabták a kimutatandó mellékjövedelem összegét (törzstiszteknek 600, 
a többi főtisztnek 400 pft/év). Több más rendelkezés mellett kimondták, 
hogy a biztosítási összeg letételét követően, ha a férj a csatatéren (ill. 
szolgálat közben a kórházban) meghalna, akkor az özvegynek az állam 

(a sorkatonasághoz hasonlóan) nyugdíjat fizet. A magyar hadsereg há
zasodási gyakorlatát a következőkben próbáljuk meg összefoglalni. A 

hadseregben történő házassághoz katonai és egyházi engedélyre volt 
szükség. Házasodási engedélyt a főtiszteknek csak a HM adhatott. Őr
mestertől lefelé minden önálló ezred vagy zászlóalj parancsnokság meg
adhatta az engedélyt "arra mindenkor tekintettel lévén, hogy a házas
ságok szerfeletti elszaporodása a szolgálatra káros hatásü ne legyen." A 
tiszteket továbbra is házassági óvadék letételére kötelezték. így járt 

többek között házassági kérelmének beadását követően Karl Jungwirth 

őrnagy (éppen kérelmének beadásával egy időben, 1849 májusában lép
tették elő alezredessé). A kaució letétele alól azonban mentességet is le
hetett kapni a cs.kir. hadsereg gyakorlatához hasonlóan. Mivel bánsági 

jószágai az ellenség kezébe kerültek (ezek szolgáltak volna óvadék gya
nánt), az OHB 1848 novemberében engedélyt adott neki az óvadék nél
küli házasságra, azzal a feltétellel, hogy leendő neje nyugdíjra nem 
tarthat igényt. A nyugdíjról való lemondatás különben eléggé elterjedt 
megoldás volt. így mondatták le a penzióról Mándi Antóniát, Belányi 
Lajos főszázados jegyesét. Hasonló sors érte Nachtigal Ferenc őrnagy 

jegyesét is, valamint Recsegi István százados párját, Nadler Katalint. A 

lemondással kapcsolatos formaságokat érdemes volt betartani. Toma- 
nóczy Lajos főhadnagy azért nem kapta meg 1848 decemberében a kért 

engedélyt, mert menyasszonya, Kovács Anna lemondási nyilatkozatát 

nem hitelesítette egy hadbíróval. A házassághoz — egyházi szempont
ból — az illetékes plébánosok (vagy lelkészek) engedélyére volt szük
ség.

A házasságkötések menetét csak azért tárgyaltuk ilyen részlete
sen, hogy világosan érzékelhető legyen, milyen szabályokat sértettek 

meg 1848-49-ben. A tábori lelkészeket elsősorban a házasságok engedé
lyezése, a háromszori kihirdetés alóli mentesség megadása, valamint 

maga az esketés érintette. Az elmélet és a gyakorlat olyan messze esett 
egymástól, hogy Szabó Imre ezredes, a HM államtitkára 1849. június
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21-én Mednyánszky előterjesztésére a vallás- és közoktatásügyi minisz
tériumtól intézkedést sürgetett a visszaélések meggátlására.

"Több tábori lelkész hivatalos leveléből méltó megilletődéssel ta- 

pasztalá a hadügyminisztérium, ■— olvashatjuk az átiratban — misze
rint az országban lévő több különböző vallásbeli lelkészek, a honvéd 
tiszteket, minden hadügyminiszteri, és illető tábori lelkészi engedelem 

nélkül, a törvény és bevett szokás ellenére megesketik. Nehogy az ily 
visszaélések — melyek a házasfelekre komoly következményeket von
hatnak magok után — a Kormány kárára tovább harapódzanak; tiszte
lettel fölkéretik a vallás- és közoktatásügyi minisztérium: hogy honunk 

minden vallású lelkészeit, az ily egyházi és polgári törvény elleni eljá
rásiul szorosan eltiltani szíveskedjék."

Horváth Mihály jünius 24-én bocsátotta ki a kért rendeletet, de 

minden maradt a régiben. Ráadásul házasodási engedélyeket tisztek
nek a minisztérium megkerülésével egyes főparancsnokok is adtak. 
Mednyánszky Cézár a hadlelkészi osztály átvételét követően — a sok 

visszaélést tapasztalva — megkérdezte a minisztérium vezetését, hogy 

a házassági engedményezési jogot kaucióval vagy anélkül kizárólag 

magának akarja-e fenntartani. A kérdésre Aulich hadügyminiszter 

megbízásából Molnár ezredes azt válaszolta, hogy "a bent érintett ügy
re nézve különös szabályzat fog kiadatni, addig pedig a most divatozó 

szokás fennmaradjon."
A HM tehát nem tudta keresztül vinni a házassági szabályok be

tartását. Ezek az esküvők azonban egyházi szempontból sem voltak tel
jesen makulátlanok. Alfred Maciejewski főhadnagy, a lengyel légió 2. 
zászlóaljának katonája és Zigler Kornélia 1849. május 29-én Eperjesen 

esküdött egymásnak örök hűséget. Az eskető pap Szomolnoky István, a 

felsőmagyarországi tábor római katolikus lelkésze volt. Az esketési 
könyvbe, az esketéshez szükséges oklevelek rovatába a következő be
jegyzés került. "Az ellenség által akadályozva lévén a házasok a szük
séges oklevelek megszerzésében, ezek helyét pótolák a hiteles tanúk, 
Idzikowski őrnagy s dandárparancsnok engedelme és a vezér Dembins- 

ki Henryk altábornagy írott meghagyása az esketést még aznap végre
hajtani." Hasonló körülmények között került sor Kis-Szebenben 1849. 
május 31-én a légió egyik közlegényének és Boldizsár Máriának a há
zasságára. Perczel Mór tábornok 1849 nyarán elrendelte Gammel Jó
zsef százados Schneider Máriával való rögtöni összeadását. A hadlelké
szi osztály erélyesen tiltakozott a szabálysértés ellen és kérte a HM ve
zetését, rendelje el, hogy "az egyházi szabályok a hadi személyek há-
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zassági összeadásánál is szorosan megtartassanak." A protestálásnak 

Molnár ezredes, a HM elnöki osztályának főnöke vetett véget, aki az ál
lamtitkár távollétében ügy nyilatkozott "miszerint megtörtént dolgok 

nem tétethetvén meg nem történtekké, miután Gammel százados há
zassága már megtörtént tény, s Perczel tábornok úrtól, kinek e tárgy
ban írni kellene anélkül sem kapnánk feleletet: tehát ezen egész házas
sági ügy az osztálynak a történtekbeni megnyugvás végett ezennel 
visszaküldetik.” A házasságok során tehát úgy a világi, mint az egyházi 
törvények sorozatos megsértésével állunk szemben. Végül a minisztéri
um mégis írt Perczelnek Gammel százados házassága ügyében, a tábor
nok válaszáról azonban nincs tudomásunk és mivel az egész ügy 1849 

júliusában történt, lehet hogy nem is született válasz.
A házasságokkal kapcsolatban még egy problémáról, a házassági 

hirdetésekről kell megemlékeznünk. Házassági akadályok és szabály
talanságok alól az apostoli tábori helynök adhatott felmentést. Magyari 
Alajos felügyelő tábori lelkész és Mednyánszky Cézár törzslelkész is 

felhatalmazást kért a háromszori kihirdetés alóli felmentés megadásá
ra. Ezt elvileg csak a tábori püspöknek lett volna joga átadni, tábori 
püspök viszont a magyar hadseregben nem volt. Ugyanakkor a három
szori kihirdetés "a hadjáratnak előre nem látható körülményei, s rögtö
ni helyváltoztatás miatt a kivitelben csaknem lehetetlen volt" — amint 

azt Mednyánszky Cézár megállapította. Vidasics a szabadságharc alatt 
kialakult szokás fenntartására törekedett "melynél fogva a férj részére 
a kétszeri, kihirdetéstőli fölmentés illető katonai főparancsnokság által 
szokott megadatni, és egyszer a férj szükségképp kihirdettetni, a nő ré
szére pedig a háromszori kihirdetés alóli fölmentés — hacsak nem ka
tonai szülőktől származott — mindenkor illető megyéspüspöksóg útján 

eszközöltetik". Tábori püspök híján katonai személyek részére a három
szori kihirdetés alóli felmentést az illetékes megyéspüspököktől kérték. 
Mielőtt Vidasics engedélyt adott Molnár Péter debreceni római katoli
kus lelkésznek 1849. május 11-én Zombat István százados és Győzei 
Ida összeesketésére, a százados részére a háromszori kihirdetés alól fel
mentést kért Bémer László báró nagyváradi római katolikus püspöktől. 
Gedeon László római katolikus őrnagy számára pedig 1849. június 9-én 

oly módon kért a háromszori kihirdetés alól felmentést, hogy az őrnagy 

már június 10-én este a budai vártemplomban megesküdhessen Szabó 

Mária Kiskunfélegyházán született hajadonnal. A szokásos ügymenet 
tehát a következőképpen alakult. A tisztek a HM-hez, közlegények az 
adott zászlóalj (vagy ezred) parancsnokságához fordultak házassági en-
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gedélyért. Az engedély birtokában igazolniuk kellett, hogy nincs közöt
tük házassági akadály és az illetékes megyéspüspöktől be kellett sze
rezniük a háromszori kihirdetés alóli felmentést. Ha ezek a szükséges 

iratok megvoltak, akkor az illetékes katonai hatóság megadta a kétsze
ri kihirdetés alóli felmentést. így adott például Mednyánszky diszpen- 

zációt báró Meszéna Ferenc alezredesnek 1849. jünius 26-án. Sürgős 

esetek itt is előfordultak. Katona István, a 4. Sándor-huszárezred köz
vitéze 1849. március 12-én kért házasodási engedélyt a HM-től. Vida- 

sics 1849. március 16-án küldte át a kérvényt az illetékes ezredpa- 
rancsnokságnak azzal, hogy a Cseh Máriávali egybekelést mielőbb en
gedélyezzék, mivel "a leány oly állapotban van, hogy a halogatás által 
becsülete kockáztatnék." A házasságok körül kialakult eljárások a 

rendkívüli körülményeknek megfelelően alakultak. A tábori lelkészek 

többsége amennyire tudott, igyekezett az egyházi előírásoknak megfe
lelni.

A keresztelésekkel kapcsolatban viszonylag kevés információ áll 
rendelkezésünkre. A házasságra lépettek, illetve a született katonai 
gyermekek névsorát elvileg havonta kellett volna a hadlelkészi osztály
nak beküldeni. A keresztelésekkel kapcsolatban csak annyit tudunk 

megállapítani, hogy azokat tábori lelkészek és kisegítő lelkészek egya
ránt végezték. Már említettük, hogy Korponay János ezredes és Huszár 

Paulina lányát Vidasics Ede keresztelte. A 14. Lehel-huszárezred köz
vitézének, Herczeg Erazmusznak Óaradon 1849. február 25-én szüle
tett Jülia nevű lányát Komis József tábori lelkész keresztelte meg. 
Ugyanakkor Posztovics Antal (1. honvéd vadászezred) Terézia nevű lá
nyát a hajdúböszörményi helyettes görögkatolikus lelkész keresztelte. 
A 16. Károlyi-huszárezred egyik közlegényének Békésen született Má
ria nevű lánya. Neki a helybeli római katolikus lelkész szolgáltatta ki 
ezt a szentséget.

A magyar hadseregben tehát a kedvezőtlen körülmények ellenére 
meglehetősen intenzív hitéleti tevékenység folyt. Ennek központi sze
replői a tábori lelkészek voltak. Az egyházi események jelentős része 

ugyanakkor valamilyen katonai, politikai illetve családi eseményhez 

kapcsolódott. A korabeli közvélemény a hitéletet nem egyházi, hanem 

politikai szempontból ítélte meg. A hírlapok közölték a zászlószentelé
seket, mert azoknak (nem alaptalanul) katonai-politikai jelentőséget 
tulajdonítottak. Lelkesedtek azokért a papokért, akik önként álltak a 

katonák közé. Megdicsérték azokat a lelkészeket, akik ügyesen lelkesí
tették a katonákat és szívre hatólag búcsúztatták őket. A liberális köz-

— 85 —



vélemény tehát a papságot politikai jelentősége miatt becsülte meg, s 

elvárta hogy a katonákat az ország élet-halál harca közben lelkesítsék. 
A következőkben a hitélethez szinte elválaszthatatlanul hozzákapcsoló
dó politikai vonatkozásokra szeretnénk kitérni.29
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Politika és humánum
Országunk mai polgárainak többsége alighanem fejcsóválva venné 

tudomásul, ha valaki azt hirdetné: a lelkészeknek nemcsak joga, de kö
telessége is — akár a szószék igénybevételével — politizálni. Pedig a 

szabadságharc időszakában ez teljesen általános elvárás volt. A ma
gyar nemzeti liberalizmus legerősebb irányzata, amihez maga Kossuth 

is tartozott, 1848—49—ben taktikai okokból felhagyott a szekularizáció 
követelésével. Kossuth véleménye szerint a leghelyesebb az lett volna, 
ha valamennyi felekezettól megvonják az állami támogatást, de ezzel 
véleménye szerint "oly megkérlelhetlen harcot és háborút idéztünk vol
na elé, s oly hatalmas segédeket kergettünk volna hazánk szabadsága 
bécsi ellenségeinek karjai közé, hogy az egész átalakulási nagy munka 
veszélyeztetve lehetett volna." így nem maradt más, mint "hogy az ál
lam fedezze a vallásfelekezetek egyházi és iskolai szükségeit."

A liberálisok egykori szövetségesei, a radikálisok, nem tettek ta
núbizonyságot ilyen jó taktikai érzékről. Cikkeikben, röpirataikban to
vábbra is bírálták a klérus konzervatív tagjait, a nemzetőri szolgálatot 
megtagadó egyháziakat: a "potrohosság is fogy a fegyverforgatásban" — 

szögezte le egyik képviselőjük a Marczius Tizenötödikében. A katolikus 

papságot veszélyesnek tartották erkölcsileg is. A polgári erényekkel 
szemben állt a munkátlanság, a vak engedelmesség és a papi nőtlen
ség. A társadalomtól való elkülönüléssel, a kasztszellem megőrzésével 
vádolták őket. A múlt századi radikálisok tehát — okkal vagy ok nélkül 
— a jogi egyenlőséget féltették a papságtól. 1848-ban tehát azt támad
ták az egyházakban, ami saját felfogásuktól, az általánossá váló gya
korlattól, a "világszellemtől" elütött: a cölibátust, az eltérő ruhavisele- 

tet, az eltérő nyelvet stb. Ha egy pap, az egyházi törvényekre tekintet
tel, nem akart fegyvert fogni, akkor ebben a cselekményben nem a sa
ját társasága előírásainak megfelelő polgárt, hanem a haza és társada
lom érdekei semmibevételét, gőgöt, képmutatást, gonoszságot és ki tud
ja még hányféle sötét merényt véltek felfedezni.

Amilyen váratlanul érte az egyházakat az átalakulás, olyan gyor
san alkalmazkodtak hozzá. Különösen igaz ez a katolikus egyházra, 
amely az ún. autonómia mozgalommal viszonylag gyorsan kísérelt meg 

a kor kihívásaira választ adni. Az autonómia mozgalom célja az egy
ház-állam viszony status quo—jának rögzítése volt. A katolikus püspö
kök a megvalósítandó önkormányzat segítségével szerették volna a 

Batthyány-kormány befolyását a katolikus alapítványok és iskolák vo-
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natkozásában felszámolni. Ennek érdekében még arra is hajlandóak 

voltak, hogy a világiakat is bevonják az egyház vagyonának kezelésébe 

és a katolikus iskolák felügyeletébe. A magyarországi liberalizmus ere
jét az a tény is mutatja, hogy 1848-ban már a lelkészek jelentős része 

is többé vagy kevésbé liberálisnak, sőt radikálisnak vallotta magát. 
Ezek a rétegek szorult anyagi helyzetüktől is ösztönözve egyházkor
mányzati, egyházfegyelmi és gazdasági reformokat sürgettek. A katoli
kus egyházat magát is átjárta a forradalom. A követelések között fel
merült egyes szerzetesrendek feloszlatása, a demokratikus egyházkor
mányzat bevezetése, a cölibátus eltörlése, a káplánok és plébánosaik vi
szonyának rendezése, az egyházi szertartások módosítása, világi ruha, 
bajusz- és szakállviselet engedélyezése, magyar nyelvű szertartások és 

évenkénti egyházmegyei zsinatok követelése stb. A klerikusok egy ré
sze tehát átvette a radikális óhajokat és azt az egyház átalakítása és 

társadalmi elfogadtatása érdekében néhány ugyancsak a kortársaknak 
tetsző nemzeti követeléssel egészítette ki. Mekkora volt ez a réteg, nem 

tudjuk pontosan meghatározni. Még a történetileg legalaposabban fel
tárt felekezet, a katolikus esetében is van néhány kérdőjel. Az eddigi 
feldolgozások szerzői ugyanis tudatosan csökkentették e réteg jelentő
ségét, illetve sülyát. A katolikusok azért, mert követeléseik egy részét 
egyházellenesnek tartották. Elvégre az mégsem lehetséges, hogy az 

egyházon (papságon) belül az egyházellenesek kerüljenek tülsúlyba! A 

dogmatikus marxisták pedig azért, mert olyan különleges anyagból vol
tak gyúrva, hogy már a források áttekintése előtt ismerték a végered
ményt. Eszerint a klérus többségében ellenforradalmi tevékenységet 
fejtett ki és nagyobbrészt császárpárti volt.

Már említettük, hogy a magyar hadsereg tábori lelkészei részben 

ebből a mindmáig kevés figyelemre méltatott rétegből származtak. Idő
rendi szempontból az általunk vizsgált beszédek két nagy csoportra 

oszthatók. Az első a Batthyány-kormány hivatalba lépése körüli idő
szak. A másodikba az önvédelmi harc során született beszédeket osztot
tuk. Ezeket az időhatárokat nem kezeljük szigorúan és ha indokolt, át 

is lépünk rajta. Az időbeli tagolás további kérdéseket vet fel. Vajon nem 

lett volna indokoltabb 1849. április 14-ét választani határpontnak? 

Nem tapasztalható a beszédek szellemének és tartalmának radikalizá- 

lódása az idő előrehaladásával párhuzamosan? Ezen kérdésekkel kap
csolatban arra kell utalnunk, hogy a tábori lelkészek létszámához ké
pest viszonylag csekély számú beszéd, illetve prédikáció szövegét sike
rült áttanulmányoznunk. így ilyen irányú változást egyes tábori lelké-
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szék esetében nem tartunk kizártnak, de az is tény, hogy már 1848-ból 
viszonylag szép számmal rendelkezünk felségsértő kifejezéseket tartal
mazó beszédekkel. Felosztásunk így az időbeliség mellett bizonyos te
matikus jelleggel is bír. Az első csoportba többnyire a nagy átalakulás
sal kapcsolatos beszédek tartoznak, a másodikba a tábori lelkészek pré
dikációi.

A Batthyány-kormány hatalomra kerülését a magyarországi egy
házak örömmel üdvözölték. Nádasdy Ferenc gróf kalocsai érsek 1848. 
május 5-i körlevele szerint "minden jó onnan fölülről jön, a magyar sza
badságot is a magyarok Istene adta", s arra intette hallgatóit, "hogy 

mint Krisztus igaz híveihez s mint hű honpolgárokhoz illik, adjanak 
hálát az egek Urának, hogy új szabadságunk hajnala nem virradt pol
gárvér fölé, s kérjék rá a mindenható áldását, hogy várt gyümölcseit is 

háborítatlanul élvezhessék". Az egyházmegyei kormányok a békés át
alakulás örömére ünnepélyes istentiszteletek megtartását rendelték el. 
Batthyány 1848. március 27-i átiratában kifejezetten kérte a püspöki 
kart, hogy a papság buzdítsa a népet a békére és közcsendre. A püspöki 
kar 1848. május 21-én kelt körlevele szerint: "Ki a szabadságot kellően 

felfogta, féli az Istent, tiszteli a törvényt s polgártársainak jogait s gon
dosan óvakodik a jó rendet, a közbékét és csendességet megzavarni s 

bárkinek személyét vagy vagyonát megtámadni." Természetes, hogy a 

későbbiekben tábori lelkészi szolgálatot vállaló lelkészek is — függetle
nül felekezeti hovatartozásuktól — ebben a szellemben oktatták hívei
ket. A magyarországi egyházak tehát megalakulásakor támogatták a 
Batthyány—kormányt és segítséget nyújtottak az átalakulás békés me
derben tartásához.

A Váci egyházmegyéhez tartozó Dorozsmán 1848. április 2-án tar
tottak a békés átalakulás örömére ünnepi szentmisét. Szabó Richárd 

római katolikus káplán beszédében megemlékezett arról, hogy a nem
zetek öntudatukra ébredtek és a korszellemnek megfelelően jogot, igaz
ságot és szabadságot követeltek. Magyarországon is a polgári szerkezet 
kialakítása a cél. Míg más országokban ez polgárvér ontásába került, 
addig nálunk békés úton zajlott le. Ezért áldást kért V. Ferdinánd ki
rályunkra és a nemzet élén álló hazafiakra. Az önérdek mellett — 

mondta híveinek — ne feledkezzenek meg a közjóról sem. Ezért a szó 

legnemesebb értelmében kell vallásosaknak lennünk. A vallástalanság 

ugyanis erkölcstelenséget szül, az erkölcstelenség pedig lerombolja a 

polgári jólétet. Ezért tiszteletben kell tartani a rendet és a még fennálló 

törvényeket. A józanul értelmezett szabadság határain kívül esik a va-
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gyónnak vagy személynek megtámadása, a közcsendnek felzavarása és 

a törvények megsértése. Nemcsak az elöljárók iránti engedelmességre 
szólította fel hallgatóságát, de azt is elmagyarázta nekik, hogy az adó
zás nem fog a szabadsággal együtt megszűnni. Végül rátért a nemzet
őrség kérdésére. "Egy másik kötelesség, melyet a haza s saját magatok 

érdekében teljesítenetek kell, a haza ’s belbátorság védelmére késznek 

lenni. Isten ne adja: de ha az események tengeréből oly napok merülné
nek fel, melyek a hazára nézve veszélyesek; ha az önérdek, ’s jogbitor
lás, ha a nép ’s nemzetnek szabadságát ismét rabláncokra fűzni vágyó 

ármány emelkednék fel a régi rendszer romaiból, akkor a hazának a ti 

védő karaitokra lészen szüksége; akkor nektek a szántó vasat fegyver
rel kell felcserélnetek." Ezért ne vonakodjatok az őrseregbe belépni, 
nem katonafogdosásról van szó, hanem a közbátorság fenntartásáról — 

mondta Szabó a befejező imádság előtt.
Hasonló szellemben oktatta hallgatóit Molnár János káplán 

(1849. július 23-tól a „Kmety-hadosztály” tábori lelkésze), a székesfe
hérvári székesegyházban 1848. március 26-án elmondott beszédében. 
Szentbeszédének mottóját Lukács evangéliumából választotta. "Minden 
önmagában meghasonlott ország elpusztul és ház házra omlik." (Lk. 
11.17.) Egységre mind Jézus országában, mind Magyarországon szük
ség van. Az egyházban az egység megbontott kárhozat sújtja. Édes ha
zánkban, Magyarországon is szükség van az egyesülésre a csend és a 

béke fenntartása, nemzetünk dicsőségének emelése, jelen kormányunk 

iránti bizalom fenntartása érdekében. "Százados óhajtása a magyar
nak, hogy egész magyar legyen az ő kormánya: oh mert csak magyar 
értheti meg a magyar észnek gondolatát, mert csak magyar értheti meg 
a magyar szívnek nemes dobbanását! És íme most magyar a mi kormá
nyunk, bízzunk azért benne!" Mi történt, s mit kell tennünk? — tette 

fel a kérdést Könyves Tóth Mihály református prédikátor (később a 

debreceni nemzetőrök tábori lelkésze) 1848. március 26-án. A király ta
nácsosai Magyarország érdekét háttérbe szorították, most azonban a 
magyar felelős minisztériumnak örvendez az ország. Ismertette a szen
tesítésre váró törvényeket, majd engedelmességre intette híveit. Meg 

kell őriznünk a rendet, a csendet, a személy- és vagyonbátorságot e ha
zában. A szabadság jelszavát nemegyszer félreértették a tudatlanok és 
elferdítették a bűnösök. így történt ez például 1514-ben Magyarorszá
gon. A szabad földbirtok nem azonos a közös felosztással vagy a job
bágytelkek felszabadításával. Gondolatmenetét április 9-én folytatta, 
amikor a polgári és az erkölcsi szabadság fogalmát fejtegette. Polgári
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társaságban a szabadság törvényes szabadságot jelent. A törvényhozás 

a népképviselet, a végrehajtás a felelős kormány kezében van. Az 

egyenlőség is csak törvényes egyenlőség lehet, azaz egyenlőség a jogok 
élvezésében és a kötelességek teljesítésében. A testvériesség azt jelenti, 
hogy polgártársaink, illetve más nemzetek iránti kötelességeinket ke
resztényi szíves szeretettel visszük véghez. Nem csaljuk meg polgártár
sainkat, más nemzetek igazságos ügyét magunkévá tesszük és segítsé
get nyújtunk nekik, ha a törvényes szabadságot akarják kivívni. Erköl
csi szabadságunk igéinek félreértését a tudatlanság és a bűnös önzés 

okozza. Pedig a Szabadság, Egyenlőség, Testvériesség szent igéivel való 

visszaélés a legkárhozatosabb bűn a világon. Befejezésül a jelenlevők és 
a Jóisten áldását kérte a pozsonyi törvények szentesítésére.

Ezek a beszédek számos eltérő vonást mutatnak. Ha nem tudnánk 

biztosan, hogy Könyves Tóth Mihály a forradalmat megelőzően a fran
cia irodalom filozófiai termékeit olvasta és a francia forradalomért ra
jongott, beszéde alapján a francia hatást akkor is felismerhetnénk. 
Molnár Jánosnál a beszéd egyháziassága mellett feltűnően sok nemzeti 
vonás mutatkozik. Szabó Richárd beszédében a szokásos témákon (tör
vények, elöljárók iránti engedelmesség, a közcsend és közrend fenntar
tása stb.) kívül a nemzetőrséggel szemben mutatkozó ellenszenvet is 

igyekezett eloszlatni. Lényegét tekintve valamennyi beszéd — és nem 

csak a leendő tábori lelkészeké — támogatta az átalakulás folyamatát, 
a megalakuló kormányt és hozzájárult az átalakulás békés jellegének 
megóvásához.

Amint arra már utaltunk, a liberális közvélemény a papság leg
fontosabb feladatát a nép, illetve a harcba indulók lelkesítésében látta. 
Ennek a követelménynek a szabadságharc tábori lelkészei maximáli
san eleget is tettek. A lelkesítésre pszichológiailag két lehetőség adó
dott. Az egyik valamilyen pozitív érték felidézése, a másik az elretten
tés. A pozitívumok és negatívumok romantikus szembeállítása is gya
kori volt. Horváth Pius 1848. július 23-án arról beszélt, hogy amíg Isten 
védszámyai alatt készek vagytok a hazáért és a királyért csatázni, "ad
dig mit sem vesztettetek; mert ha megvéditek a hont és királyt: ment
vén az ősz apák, a síró nők és a gyámatlan magzatok; de ha elveszett 
a haza, veszve a szabadság, nemzetiség, becsület, kedveseitek, veszve 
minden!" Eperjesy Ferenc szembeállította azokat a nemes szívű polgá
rokat azokkal a korcs, gyalázatos árulókkal, akik nem akarták megér
teni, hogy hazánk különbség nélkül mindenkit szeretettel ölel magá
hoz. Könyves Tóth Mihály a hazaszeretetet a gyermeknek édesanyja
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iránt táplált szeretetéhez hasonlítja, majd így folytatja: "E termé- 

szetileg velünk született érzemény [t.i. a hazaszeretet — Z.P.], az alkot
mányos polgárzati szabadság dajkálása, a társadalmi egyenlőség szelíd 

nevelése és a keresztyén testvériesség szent lelke által nemesedik, tö
kéletesedik minden emberben; kivevén a lélekben nyomorékokat, kik 

lélekben siketek, vakok, sánták és bénák." Mednyánszky Cézár a haza- 

szeretet mellett gyakran további elvont értékekre hivatkozott: a köte
lességérzetre, ügyünk igazságára, népünk akaratára stb, igaz, ezt rend
szerint valamilyen konkrétabb dolog is nyomatékosította pl. a fővezér 

parancsa vagy seregeink vitézsége. Löw Lipót szerint a lelkes hazafiak 

elve: "a hazának szava az Istennek szava". "Valamint Isten a tűz köze
péből meghívta Mózest, úgy hívott meg titeket a haza emésztő lángok 

közepéből" — mondta többek között a pápai nemzetőröknek. Termé
szetesen a győzelmek is alkalmasak voltak a lelkesedés fokozására. Az 

aradi táborban tartott húsvéti szentmisén Magyari Alajos köszönetét 
mondott a Mindenhatónak "mindazon új győzelmekért, melyekkel min
ket megáldani kegyes volt.

Hála Istennek! A magyar nemzet ügye mindenütt győzelmet arat, 
mert az igazság útján halad és az igazság nem bukhatik meg" — mond
ta a katonáknak 1849. április 22-én. A lelkesítésben szerepet játszottak 
a nemzeti szimbólumok is. "Kérditek talán, miért esküszünk éppen a 

zászló alá?" — tette fel a kérdést a Tolna megyei nemzetőrsereg egyik 

tábori lelkésze. "A zászló képviseli a hazát, a szabadságot. A vörös szín 
emlékeztet bennünket, hogy a zászlót — azaz: a hazát és szabadságot 
— minden csepp vérünkkel, mely ereinkben buzog, az ármány ördöngi- 
sége, és az ellenség megtámadása ellen védelmezzük; a fehér szín — az 
erény és békesség színe — figyelmeztet bennünket, hogy harcias idők
ben is a békés polgárt ne nyugtalanítsuk, harc után pedig a békességet, 
egyességet és kölcsönös szeretetet gyakoroljuk; a zöld szín — a remény
ség színe biztosít minket, hogy ha a harcban erősek és békességben na
gyok leszünk, hazánk jóléte és szabadsága legelevenebb zöld pázsitkint 
fog virulni.

A hazáért tehát vérünk folyon [sic!], s ezt jelenti a vörös szín; a 

hazában a béke és minden más polgári erény tiszta és szeplőtlen le
gyen, s ezt jelenti a fehér szín; hazánk jóléte és szabadsága csak erős 

harcosokban és békés polgárokban találja fel szép jövőjének reményét, 
s ezt jelenti a zöld szín."
Gyakran merültek föl történelmi képek, az irodalomból már jól ismert 
dicső ősök és elpuhult utódaik szembeállítása. "Hitvány ember volna
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tehát az, és nem magyar, ki gyáván visszavonulna most, midőn hazá
ját, szabadságát, kedveseit veszély fenyegeti..." — kiáltott fel a már idé
zett Horváth Pius, majd így folytatta — "... vagy azt várjátok-e, h[ogy] 

bajnok őseink szálljanak fel sírjaikból, h[ogy] rémletes arccal jelenjenek 
meg álmaitoknak? És ugyan mit felelnétek ha szavaikat felemelnék, 
mondván: nép! Mi vagy? Hol a bizonyság, hogy tőlünk származtál?" 

(1848. július 23.) Horváth Pius a táborban sem tagadta meg történe
lemtanár voltát:

"íme apáink csak néhány ezernyi bajnok, kelet sivatagaiból útnak 

eredve, s nyűgöt felé vándorolván útjokban hatalmas népeket vertek és 

aláztak meg, s pár év múlva elfoglalták Európa tartományainak leg- 
szebbikét, s belőle országot alapítottak, mely 9 évszázad viharain ke
resztül megtöretlenül áll, s ha Isten után mi, a villámkarú hős apáknak 

puhább ivadéka szilárdan és komolyan akarjuk, még soká fennállhat e 

hon megtöretlenül, s melyik magyar az, ki azt n[em] akarná?" (1848. 
július 30.) Egy héttel később tartott beszédében ismét hivatkozott a 

múlt tanulságaira. "A magyar történet lapjain szívetemelő, lelket buz
dító példái ragyognak a hősies elszántságnak, legnemesb bátorság és 

vitézségnek, s most is ki jobb katona a magyarnál? Jól tudják az elle
neink, s azért hiszem is, miképp jöttünk hírére is m[eg]döbbentek, s 

látják miképp csakugyan n[em] jó bántni magyart, mert vérrel védi ha
záját".

"Reméljük, míg a hős honvédsereg áll — mondta Magyari Alajos 
1849. április 22-én — és a fegyvert kezelheti, addig egy talpalatnyit 

sem adand föl a földtérből, melyet mi ős atyáinktól örököltünk, s mely
ben azok tetemei nyugosznak. Megengedhetetlen is lenne, ha mi a ha
zát, melyet szabad állapotban vettünk át, szolgaságban adnók át utóda
inknak."

Mednyánszky Cézár a történelemből arra következtet, "hogy a val
lásnak nagy hatása van a seregek lelkesítésére, kivált oly harcokban, 
melyek a szabadságért vívatnak." Bardocz János szerint a világtörténet 
nemigen mutat példát arra, hogy egy nemzet annyi szeretettel, ragasz
kodással viseltetett volna fejedelme iránt, mint a magyar. E népnek há
la fejében sok támadást kellett elszenvedni, s az ausztriai ház ördögi 
gaz tetteivel a magyar leigázására törekedett. A tábori lelkészek a ma
gyarság harcának igazságos voltával is igyekeztek a győzelembe vetett 

hitet megerősíteni. Löw Lipót szerint ügyünk Isten és ember előtt szent 
és igazságos, mert a jogot sértetlenül fenn akarjuk tartani és azt akar
juk, hogy azt mindenki tisztelje, mert a kényuralom helyett a törvényes
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szabadságot szeretnénk gyámolítani, mert a nép művelődését és felvilá
gosodását óhajtjuk, mert nem akarjuk oltalmazni a pártütést, hanem 

meg akarjuk szilárdítani felséges királyunk trónját (Sellye, 1848. júli
us). Magyari Alajos szerint is a magyar nemzet ügye azért arat minde
nütt győzelmet, "mert az igazság útján halad, és az igazság nem bukha- 
tik meg." Bíró Sándor is azt hangsúlyozta, hogy győzni kell a magyar
nak, mert az elferdíthetetlen szent igazság harcát harcolja ő. Az igaz 
ügy képviselete így a magyar nép hivatásává válik. "A magyar nemzeté 

pedig a dicsőség, minélfogva mintegy Cherub villámló karddal őrt ál
lott, s most is őrt áll, hogy az európai mívelődés paradicsomát a barbá
rok dühös berohanása ellen megótalmazza" — jelentette ki Löw Lipót. 
Brezecsko Dávid is hasonlóan vélekedett: " A hatalmas testvéries né
met nemzettől a hátunk födözve, — mi visszük és viendjük a szabadé- 
kony népelem zászlóját, a felvilágosítás istenes áldását, az elhanyagolt 
és systematice elbutasított alsó vidéki népeknek elébe." Einhorn Ignác 
szerint a magyar nemzeté a szerencse, hogy a világszabadító háború 
zászlóvivője legyen. "Az igazság harcosainak, kik még élnek, jutalmok 

nagy lesz e földön; s kik meghalnak, jutalmok nagy lesz az égben" — 

hangoztatta Bíró Sándor.
A harci kedv felélesztésének másik, gyakori módszere volt az el

lenség valós vagy vélt pusztításainak ecsetelése. Ennek a módszernek 

klasszikus példájával találkozhatunk Simon Ferenc budavári káplán 
esetében. A már említett székely zászlóalj zászlószentelése során egy 
középre állított székre felugorva többek között a következőket mondta: 
"Ti eltávoztok, visszatértek ősi tűzhelyeitekhez, de öreg apátok nem vár 

benneteket tárt karokkal, s ártatlan gyermekeitek nem futnak örven
dezve élőtökbe, mert őket az ellenség vad csordája már fölkoncolá; él
nek talán még feleségeitek, élnek talán még leányaitok, de ők nem si- 

etendnek elfogadástokra, sőt búni fognak szemeitek elől, mert a meg- 
fertőztetett ártatlanság kerüli az emberek tekintetét. Ti eltávoztok, 
hogy legyetek büntető fegyver az igazságos Isten kezében..." Gasparich 
Kilit írta Perlakról, 1848. november 26-ról keltezett tudósításában: a 

horvátok azzal kérkedtek, hogy ők a jogot és tulajdont megvédik és be
csülik, "hanem láttuk mi, s keserűn tapasztalta Austria, mennyire véd
te a tulajdont Jellacic rabló bandája. Ahová lépett e vad csorda, nyo
mán pusztulás lön, amerre járt, láng követé ördögi lépteit; hogy Hor
vátország ezen zsivány népe a rácoknál rácabb, megmutatta nemrég a 

Muraközben is; szomorú nyomait hagyta Csáktornya vidékén e gyáva, 
futásban nyűlcsorda, mely a magyarnak neve hallatára, annyira futott
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nemrég is, miszerint észre sem vette, hogy a Drávának futott neki, 
melybe temérdek bele is fűlt; ezen banditacsapat, miután a vizek ára
dásai kiparancsolták Muraközből vitéz seregeinket, Muraközbe vissza- 

szemtelenkedett, felejtve, hogy Domborúnál közölök sokan fölkoncoltat- 

tak, többen fogságba ejtettek, legtöbben pedig a Dráva árjai közé te- 

mettettek, visszagyalázkodott, igen, mert éhes, mint a hét sovány évből 
szakadott; s úgy néz ki, mint örökös koplalás s böjt; de nem elégedett 
meg azzal, hogy telhetetlenségének élelmiszereket rablott, hogy az un- 
dorodásig zabáit, kiszámítá, meddig maradhat Muraközben, s megszö
kése előtti napon teheneket, lovakat exequált Muraköznek pseudo fő s 

alszolgabírói által; s bizonyos számú lovak s tehenek kiszolgáltatása 

rögtön — egy óra alatt — halálbüntetés alatt az illető elöljáróknak 

megparancsoltatott." Mihály Lőrinc versében (Muscu la usá), amely 

magyarra fordítva a Közlönyben is megjelent, az oroszokról fest riasztó 

képet:
"Halálos borzadással, rettentéssel 

Az éj szaki szörnyeteg, a muszka 
Nem tudjuk ma-e vagy holnap 

Hazánkba tör,
Egyik kezében ukázzal,
A másikban korbáccsal,
Repül a szélnek szárnyain 

Rossz szándékkal, gondolattal.

Hogy honunkat leigázza 

Minket szolgákül fogadjon 

Kíméletlenül és ingyen 

Rabokká tegyen;
Mert erős esküvel esküdött 
Hogy rabbá teszi e hazát,
Melyet csak imént szabadítánk ki 
Az elnyomók rabigájából.

A német minket árendába ad 
A muszkának, hogy ő is rendre használjon. 
Szent Isten!
Ments meg, hogy ne essünk neki martalékúl; 
Mert sok évek óta csak most 
Menekedhettünk meg a zsarnokoktól,
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Kik szellemünk és pénzünknek 
Három századon át ördögei voltak...."

Felidézte a háború borzalmait Bíró Sándor is. "A Nap, Hold és 

millió csillagok, a fölpárolgott polgárvérből készült véres felhők által el
kezdettek homályosodni."

Bardocz János szerint "ha az austr. ház irántunki atyai szere- 
tetéről világosabban meg akartok győződni: tekintsétek meg azon he
lyeket, melyeken Windisch—Grätznek, ezen teljeshatalmú hóhérnak 

serege átvonult, s melyek az austr. ház parancsára felizgatott lázongó 
csordák pusztításai és gyilkolásainak véres színhelyül szolgáltak."

A tábori lelkészek beszédeiben gyakran fordulnak elő az uralkodó
házra tett nem éppen hízelgő megjegyzések. Az alábbiakban a katonai 

és politikai vezetőket is tekintetbe véve, ezek közül idézünk fel néhá
nyat. Brezecsko Dávid (1848. október 23-án) az ozorai fegyverletételre 
utalva többek között így ékelődött: "Ilyenek a kamarillai <Wiener Zei
tungnak siegreiche Truppenjai!> hahaha! mérges atta, magyarokat ki
irtó kamarilla! eredj koldulni Kamcsatkába." Simon Ferenc a már em
lített Múzeum-téri zászlószentelésen arra szólította föl a székelyeket, 
lökjék el maguktól az "utálatos sárga-fekete lobogót, mert az csak azon 

emberre emlékeztetne... ki Isten előtt fogadá, hogy atyja lesz népeinek, 
és most hóhérotokká lön, mert ő az, kinek nevében és parancsából mé
szárolják e szegény nemzetet." (1848. november 17.) Gasparich Lendvá- 
ról keltezett tudósítása szerint a "vén gaz Nugent... éhező vérebeit" ná
lunk rabolt prédán akarja ápolni. "Hogy pénze sincs az ifjú császár fi
únak és a Zsófi császármamának, szinte világos, mert már papírosból 
csinál[t] garas tízes s húszasokkal fizetik s ámítják buta katonaságu
kat." A ferences szerzetes csodálkozva állapítja meg, hogy Jellacic "a te
remtés ötödik napján teremtett barmokkal akarja legyőzni a magyart", 
illetve, hogy "Istennek eme barmokká aljasult népe a száraz kukoricát 
is megeszi." (1848. december 13.) Miért ünnepeljük március 15-ét — 
tette fel a kérdést Bíró Sándor 1849-ben. Azért mert 300 évig tartó rab
szolgaság után ekkor hullott le a béklyó lábunkról. Ekkor törték le azon 

a természetben sehol sem található kétfejű csuda sas szárnyát, amely 

300 évig pénzünket ette, zsírunkat szívta. "Azért ünnepeljük meg már
cius 15-ét, mert ezen bukott el, s ejtette ki kezéből azon gereben fogú 

flagellumot az átkozott Metternich, mellyel mint kormánybottal 300 

esztendőn keresztül csapdosta ki hátából a vért az osztrák a magyar
nak." Bardocz János 1849-ben arról szónokolt, hogy az ausztriai ház ör-
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dögi, gaz tetteket követett el, s "az austr. gaz faj" a magyart meg akarja 

semmisíteni. Magyari Alajos az aradi táborban tartott húsvéti misén 

már a Függetlenségi Nyilatkozatról is megemlékezhetett:
"Az embereket bizonyos ideig járomban lehet tartani, de az emberi 

kebelből az érzetet kiirtani lehetetlen.
Alkotmányunk mellett, a királynak sem szabad bennünket el

nyomni.
Túl vagyunk azon az időn, amelyben még az hittük, hogy a koro

nás fők jogában áll népeiket vaskarral kormányozni.
így történt ez, ez év ápril 14-én, mely nap a magyar történelem

ben örökre nevezetes leend. E napon gyűltek egybe a magyar nemzet 
képviselői s elhatározták, hogy Magyarország szabad, független és 

önálló.
Végre az országgyűlés kimondá a szomszéd nemzetek iránti test

véries békét és egyetértést és remélhető is, hogy a nemzetek beleegye
zésével az ellenséggel dacolhatunk.

Mind e határozatok Kossuth Lajos előterjesztésére egyhangúlag 

elfogadtattak és szabadságunk alapítója egyelőre az ország kormányzó
jává kiáltatott ki."

Kovrik Artúr békésszentandrási római katolikus segédlelkész 
1849. május 6-án, a trónfosztás és a függetlenség kimondása örömére 

hálaadó istentiszteletet tartott. Beszéde több pontján kimerítette a fel
ségsértés fogalmát. "íme a világ fejedelme már megítéltetett, V. Ferdi- 

nánd és egész fajzata a nemzet nevében elkergethetett s még az egysze
rű polgár jogaitól is megfosztatott. Átok kísérje az élőket és holtakat a 

tirannus bárdja alatt elvérzett honfitársainkért. A király esküszegő, az 

ország ellenségeivel szövetkezett, de Isten közbelépett és hatálytala
nokká tette fegyvereiket, nekünk pedig Mózesként küldötte Kossuthot, 
aki a szolgaság honából Kánaánba vezessen minket. így győzünk majd 

Isten segítségével a kígyó fajzat ellen."
Ugyanezen eseményről 1849. május 27-én Einhorn Ignác is megemlé
kezett. Mint mondta, április 14-én "az átokterhelt királyi család számű
zetését, a magyar köztársaság szabadságát és függetlenségét kinyilat
koztattuk ... Európa közepette mindennemű fejedelmi trónusokból 
máglyát látok készíteni, melyen a zsarnokság és zsarnokok legutolsó 

maradványai hamuvá égetnek." Elérkezettnek látta az aranykort (a 

Messiás országát), ahol a kardokból sarló, a harcosokból pedig békés 

polgárok lesznek, ahol megvalósul az egyenlőség és testvériség országa. 
Ez a dicső eredmény megérdemli, hogy érte küzdjünk, hiszen "ez a küz-

— 97 —



delem a legnagyszerűbb, az utolsó és eldöntő harc, a jog és önkény, ké
nyuralom és szabadság, népfelség és szabadság között". Nekünk tehát 

más jelszónk nem lehet, "mint aminőt Buda vára dicskoszorúzta meg
hódítója mondott:

<Előre a harcra, 
előre a győzelemre!>"

A tábori lelkészek tehát rendszeresen értelmezték, magyarázták a 
politikai eseményeket, igyekeztek ébren tartani a katonáik azon meg
győződését, hogy igazságos ügyért harcolnak, s így az isteni gondviselés 

sem fordulhat el tőlük. Politikai sűlyuknak megfelelően gyakran az ő 

szerepük volt a különböző kiáltványok felolvasása. Komáromban példá
ul 1849. április 29-én ünnepelték meg a függetlenség kikiáltását. 
"Nagyszerű templomdíszlet volt a várban; a tisztilak erkélyéről a tábori 
pap felolvasta a roppant számmal jelen volt honvédség és népnek az 

april 14-diki függetlenségi határozatot" — jegyezte fel Szinnyei József 

naplójába.
Az ideális szentbeszéd, amellett, hogy az aktuális politikai és ka

tonai (fegyelmi) kérdésekre is kitért, rövid volt és lényegretörő. Ilyen 

beszédet mondott Schwendtner Mihály, a II. hadtest tábori lelkésze 

1849. április 29-én Rákos-mezején, mikor a 39. Dom Miguel-sorgya- 

logezred első zászlóaljának zászlaját kitüntették.
Budavár bevételének megünneplésére 1849. május 22-én a buda

vári főtemplomban tartottak "Te Deum"-ot. "Az eső erősen szakadt, 
mintha még az ég is örömkönnyeket hullatott volna. Az ünnepély mél
tóságteli egyszerű demokratikus hadsereghez illő volt. Görgei főtábor
nok [sic!] a többi vezérekkel és vitézekkel egyszerű, a harctéren hasz
nált magyar egyenruhában jelent meg, mire egy szakállas tábori pap 

kis misét mondott, mise közben pedig Simon hadlelkész mondott rövid 
lelkes beszédet a hősökhöz, mire valamennyien édes és nyugodt érzés
sel hagyták oda a szentegyházat" — tudósította olvasóit a Marczius Ti
zenötödike.

A beszédek hosszával többnyire nem volt probléma, csak Harsányi 
Sámuelt kellett egy ízben meginteni, hogy hosszas szónoklatát a huszá
rok aligha fogadnák kedvesen.

A politikai elemzés mellett a beszédeket a katonai rend, fegyelem, 
az elöljárók iránti engedelmesség, az élet-, és vagyonbiztonság megóvá
sa érdekében tett felhívások jellemzik. Fontos volt ez, hiszen jelentős 

paraszti rétegeket kellett a katonai fegyelem minimumával megismer
tetni és azt velük elfogadtatni. "Mindennek lelke a rend. Rend nélkül
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nincs vitézség, nincs dicsőség, nincs szabadság..." — fejtegette Horváth 

Pius. A nemzetőrtől megkívántatik, hogy "minden erkölcsi vétektől 
ment legyen, minden törvénytelen cselekedettől, s mindattól amivel 
f[ele]barátja személyét, vagyonát csak legkisebben sértené, szentül óva
kodjék; mert a nemzetőrben minden bűn kettős bűnnek tekintetik; 
mert a nemzetőrnek fő kötelessége a személy és vagyonbátorság felett 
őrködni." Ugyancsak kívánatos, hogy "esküjéhez híven tiszteinek szigo
rán engedelmeskedjék, azok törvényes parancsait pontosan, feltétlenül 
teljesítse, mert Isten áldására csak az tarthat számot, ki hűségét, letett 

esküjét szeghetetlenül megőrzi.
Legyenek továbbá a nemzetőrök összetartok mint egy Atyának 

gyermekei, egy értelem, egy érzelem lelkesítsen mindenkit. Csak egye
temi erő, egyetemi lelkesedés fogja legyőzni ellenségeinket, hiszen jól 
tudjátok, miképp a csomó vessző a bajnoki kart is kifárasztja, s ha meg
hajol is, de el nem törik, az egyes szálak pedig könnyen eltöredeznek, 
s miképp a csepp egyesülve rokon cseppel s lefutva magas hegyormok
ról a völgy ölén egyesült erővel fölveszi a legnagyobb hajót s elviszi az 

óhajtott révbe: így ti is, ha egyesítitek erőtöket, n[em] könnyen győz le 

bármily erő s hatalom, ellenben szakadozva gyöngék volnánk és kisebb 

erőnek is hódolnotok kellene."
Egy héttel később (1848. július 30-án) az egység fontossága kap

csán ismét megemlítette a csepp-hasonlatot, majd élesen elítélte a fele
kezeti elfogultságokat: "... óvjátok magatokat a hamis prof [étáktól] kik 
mint őrjöngő fáklyahordók járják be a békés lakosok tanyáit, h[ogy] 

mindenütt emésztő lángot gerjesztve f[e]lperzseljék a szfabadság] 

egyenlőség] és testvériség] ifjú virágait; óvjátok magatokat, azon ha
mis prófétáktól], kik sziréni csábhangokon csepegtetik hiszékeny füle
tekbe a gyanú, pártviszály és felekezetiség emésztő mételyét. Most ezek 
azon ragadozó farkasok kik juhok ruházatában jőnek ugyan hozzátok, 
de kiknek egyedüli célja az erőket szétdarabolva szakadást idézni elő, s 

miután egy helyen sikerült békét és nyugalmat halomra dönteni, to
vább hirdetni az átkos visszahúzás [?] magvait. Ezen h[amis] prófétá
kat] tetteikről fogjátok megismerni, ők dicsérni fogják az erényt szóval, 
és gyalázzák tettel; ők igazságot hirdetnek, ha jövedelmező, ha 

m[eg]tölti az erszényt, a csűrt, és pompás hintón feszít: de hátat fordí
tanak neki; ha küzdeni kell érette, ha izzadni szükséges miatta nyári 
nap hevében, és fázni a tél zivatarában; ők a vallás színlett köpenyébe 

burkózva buzognak vallás mellett, míg vallásosnak lenni n[em] kell
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[sic!] és eltérnek attól midőn a szabadító szeretet és az osztó igazság, 
mikben éppen a legtisztább vallás foglaltatik, áldozatot kíván tőlük.

Fogadjuk tehát keresztényi szent kötelességünk parancsait, 
h[ogy] mindenkiben csak a hazafit az embert tekintjük, és soha se fele
kezeti tagot, egy az Isten, kit hiszünk, egy Atyánk, egy hazánk gyer
mekei vagyunk, Krisztus isteni vallásának is legszentebb alapja a sze
retet, s kinek kebelében Isten, az emberek iránt lángoló, forró szeretet 
n[em] lakik: az Kr[isztus] isteni vallását nem, annak csak külső formá
ját gyakorolja, de szíve hitet n[em] issza."

Érdemes erre a szentbeszédre még egy kis figyelmet fordítani. 
Nem is a katolikus autonómia mozgalom és a nemzetgyűlési választá
sok következtében átmenetileg feszültebbé váló felekezeti hatások sem
legesítésére szeretnénk utalni, hanem arra, hogy a szónok a vallás kül
ső formájáról beszél. A vallásnak külső formára és belső tartalomra va
ló felosztása azt bizonyítja, hogy a szónok a politikai kérdések mellett 
magáról a vallásról is liberálisan gondolkozik. 1848. augusztus 6-án, 
amikor többek között arról beszélt, hogy vakmerőség ok nélkül vészes 

pályára szállni, "... de midőn a veszélyben forgó haza kiált, midőn a 

közügy kívánja, akkor mindenre készen lenni polgári kötelesség; mert 
a közjó mindig elébbre való a mi javunknál", nos, ekkor bátorságot, lel
kesedést, kitartást és türelmet javasolt hallgatóinak.

Hasonló megállapításokra lelhetünk valamennyi tábori lelkész be
szédében. Löw Lipót is hangsúlyozta, hogy a szabadság nem egyenlő a 
zabolátlansággal, sőt a törvényesség a szabadság élesztő lelke (Sellye, 
1848. július). Egy másik, újoncokhoz intézett buzdításában (Pápa, 
1848. november 26.) a 107. zsoltárra utalva lelkesítette hallgatóságát. 
"Aki a szerencsétlenség ellen nem küzd, hanem csak lármáz és jajgat, 
az rosszul védi magát az élet viharai ellen." Ezért csak az egyesült, 
nagy, lelkes és kitartó munka szabadíthat meg bennünket. Könyves 

Tóth Mihály 1848. december 6-i, új aradi temetésen elmondott beszédé
ben nem mulasztotta el felhívni hallgatóit, hogy a honnak hű védői és 
őrei legyenek. "És fogadjátok fel [sic!] azt is, hogy a hadsereg diadalát 

feltételező rendet, fegyelmet, ezek következtében a parancsoknaki [sic!] 

kész és pontos engedelmességet sohase tévesszétek el szem elől. Oh! 

Talán a kellő rend, fegyelem s engedelmesség megtartásával, meg let
tek volna tartva azok is, kik most sebeikkel kínlódnak s kik íme elvér
zettének."

Már idéztük Gasparich Kilitet, akinek szándékában állt a nemzet
őrséget szellemileg táplálni, lelkesíteni és a szabadság eszméjét megér-
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tetni velük. A nemzetőröket ő is fegyelemre, elöljáróik iránti tiszteletre 

és polgártársaik kíméletére oktatta. A szabadság és a szolgaság közötti 
választás szükségességét visszhangozza Mihály Lőrinc már idézett köl
teményének egyik versszaka:

"Vála[s]sz hát barátom!
Szabadság kell-e vagy rabszolgaság? 
Rablánc és nehéz békó számodra? 

Rabok legyenek-e unokáid is?
Hallod vitéz! lássad földi!
Hát rabszolga legyen a román? 

Nem... hanem aki készíté 

Legyenek a békó lánc azé."

Bardocz János is arról beszélt 1849-ben, hogy a siker összített erőt 
kíván, s ez most az OHB. Felszólította hallgatóit, hogy imádkozzanak 

Kossuth Lajosért, "mert ha Kossuth élni fog, élni fogunk mi is". A ka
tonáktól elvárja a nemzet a honvédi dicső nevezetüknek megfelelő tet
teket, a honleányok pedig lelkesítsék a férfiakat és csak annak nyújt
sák kezüket, ki valamely kitűnő vitézség bizonyítványát hozza haza. 
Magyari Alajos sem kerülte el a témát 1849. április 22-én: "Rajta tehát 

lelkes magyarok! Teljesítsétek szent kötelességteket lelkiismeretesen.
Védjétek meg hazánkat; a kivívott szabadság a késő jövőben is di

csőségül fog beszámíttatni, az Isten előtt pedig, aki a hűséges szolgála
tot kedvesen veszi, neveitek az élet könyvébe leend[enek] bejegyezve." 

"Isten csak úgy tart meg minket, ha mi is igyekszünk megtartani ma
gunkat" — fejtegette Bíró Sándor és kiadta a jelszót: "Fegyverre hát 
minden ember, kinek csak egy csepp vér szökell föl testében." Egy má
sik tábori szónoklatában (Tömösi-tábor, 1849. március 25.) megemléke
zett Erdély fölszabadításáról és figyelmeztette hallgatóit, a győzelem ne 

kábítson el senkit, teljesítsék a parancsokat, sőt még többet is tegyenek 
meg a hazának. "Bátorság, engedelmesség és elszántság lakozzék keb
leitekben! Ezáltal diadalt aratunk örökre, úgy mint most, ellenségein
ken. Ámen" — fejezte be imádságát.

A tábori lelkészek beszédeinek ezen általános jellemzői termé
szetesen mindig sajátos, egyedi vonásokkal ötvöződve jelentkeztek. Bí
ró Sándor beszédei például nem nélkülözték a személyes hangvételt 
sem. "Amott lent a völgy ölén, hol az ellenség most is farkas fogait vi- 

csorgatja ellenünk, a szabadság dicső harcát együtt harcoltam veletek;
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a csikorgó hidegben együtt dideregtem és szenvedtem 78 napokon át 

veletek." Miután megemlíti, hogy soha többé nem akar elmaradni baj
társaitól, velük együtt akar élni egy szabad hazában, vagy ha kell egy 
sírban porlani, így folytatja: "... együtt akarok feltámadni veletek, 
együtt akarok Isten eleibe vándorolni veletek, hogy: számot adjak róla
tok, elbeszéljem égi jutalomra méltó lelkes küzdelmeiteket, és meg
mondjam az Istennek; Atyám! Ezek nem valának pecsovicsok." A sze
mélyes példaadás, aminek fontosságát Mednyánszky Cézár is több íz
ben kiemelte, a tábori élet nehézségeiben és a csaták megpróbáltatása
iban való osztozás a tábori lelkészek katonai-, illetve politikai életre 
gyakorolt befolyását tovább erősítette.

A hadlelkészek beszédeinek (cikkeinek) áttekintése során nyilván
valóvá vált, hogy ezeknek egyházi funkciójuk mellett politikai és kato
nai jelentőségük is volt. Ismertették, politikailag értelmezték és ma
gyarázták a fontosabb eseményeket, igyekeztek megerősíteni a katonák 
azon hitét, hogy igazságos ügyért harcolnak, amely végső soron győzni 
fog. Katonailag — elöljáróik utasításának megfelelően — hozzájárultak 
a katonai rend és fegyelem megszilárdításához, az elöljárók iránti enge
delmesség és tisztelet fenntartásához. A korabeli közvélemény elisme
rését azonban kizárólag beszédekkel nem lehetett kivívni. A legna
gyobb megbecsülést azok a tábori lelkészek élvezték, akik a csatatéren 
is teljesítették kötelességeiket.30
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A csatatéren
A tábori lelkészek csatatéri jelenléte nem kizárólag a magyar had

seregre volt jellemző. Az 1848-49-es háborúk során a cs.kir. hadsereg 
számos tábori lelkésze, köztük magyar nemzetiségűek is, példamutató 
helytállásról tettek tanúbizonyságot. Gustav Turinsky, a 21. sorgyalo
gezred lelkésze, a milánói felkelés elleni harcok során, 1848. március 

18-án a sebesülteket és a haldoklókat a leghevesebb golyózáporban vi
gasztalta. Ugyanekkor több ízben fontos futárszolgálatot is ellátott. 
Március 19-én betegápolók hiányában ő kötözte be a sebesülteket, akik
kel megosztotta kenyerét is. Később könnyebb sérülést szenvedett: egy 
lövés a fejéhez rendkívül közel keresztülfúrta a sapkáját, kissé felhor
zsolva fejét. Adolf Czerkas, az 56. sorgyalogezred tábori lelkésze 1848. 
július 25-én a San Giustina körüli magaslatoknál dúló harcok során 
egy haldoklót felemelt és megáldoztatott, s e felemelő jelenettől a harc 

megszűnt a szemben álló felek között. A III. hadtest parancsnoksága 

szerint Czerkas nemcsak békében, hanem a háború legveszélyesebb pil
lanataiban sem távolodott el ezredétől. Johann Michal, az 5. könnyűlo
vasezred hadlelkésze különösen a sebesültek ápolásakor szerzett érde
meket. Ebből a néhány példából is világosan látható, hogy a tábori lel
készeknek a harctéren is több követelménynek kellett megfelelni. Lel
kesíteniük kellett a legénységet, vigasztalni és ápolni a sebesülteket, 
szükség esetén pedig a szentségeket is ki kellett szolgáltatniuk. Ez a 

magyar hadseregben is így volt.
A harctéren Mednyánszky Cézár maga járt elöl jó példával a csa

patok lelkesítése terén. A kápolnai csata híressé vált jelenetét, amikor 

Mednyánszky papi öltönyben, ezüst kereszttel a kezében lelkesítette 
rohamra a Zanini-zászlóaljat, Than Mór festménye is megörökítette. A 
fiatal pap március 29-én a következőképpen foglalta össze a nevezetes 

nap (1849. március 27.) eseményeit.
"A csatába kereszttel és papi köntössel ellátottan kimenvén, kí

vánságom s ösztönöm szerint azokhoz csatlakoztam kik legelöl álltá
nak, s ezek a Zaniniak voltak. Midőn őket roham előtt vitézségre akar
tam volna lelkesíteni, ettől Venturini őrnagy úr eltiltott, oly megjegy
zéssel, hogy miután serege eléggé lelkesült, reám szüksége nincs.

Ezen nyilatkozatára őrnagy úrnak, majd elhagyám a zászlóaljt, 
midőn egyszerre roham vezényeltetik, s ekkor nehogy rossz következ
ményeket idézzek elő, maradtam.
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Az olaszok nemigen akartak menni előre, s ha Psotta alezredes űr, 
és alulírott őket nem buzdítja, s lelkesíti, bizonyára át nem lettek volna 

vezethetők a kartácstűzön.
Eközben a faluig (Kápolnáig) értünk egy mocsáron keresztül, benn 

a faluban felállítattak, a magyar zászló Psotta alezredes úr parancsára 

kitűzetett. A zászló kitűzésekor rendre csókolgatták a feszületet.
Kevés perc múlva hallható volt az ellenségnek rohamot jelentő 

dobszava. Ezt követi mintegy 18 ellenséges katona. Kiket meglátván 
olaszaink feltartózhatlanul megkezdték a szaladást. Általános volt a 

zavar, többnyire házakba menekültek (Kápolnán), egy része a közel lé
vő malomba. A tisztek eltűntek mind.

Az ellenség egyenkint küldötte katonáit, azok is félénken, kullog
va dugdosták fejeiket előre, később többen s ismét többen jöttek hatá
rozatlan léptekben, gyávaságuk kézzelfogható volt.

Egész tömegben csak akkor jelentek meg, mikor az olaszokat sza
ladni látták, megjelenésükkor kitűzvén a sárga-fekete zászlót.

Midőn ezeket láttam, nehogy ily olcsó áron kezébe kerüljek gyáva 

ellenségemnek, mentem honnan jöttünk, s Psotta alezredes parancsára 

mocsárokon s vizeken keresztül Kerecsendbe jöttem."
Amilyen felemelő látványt nyújthatott a rohamra induló zászlóalj (a 

magyar tüzérek például megéljenezték őket és a fiatal papot), olyan 

gyászos lett a végeredmény: a zászlóalj többsége letette a fegyvert. 
Mednyánszky számára a menekülés elég kalandos volt, melyről vissza
emlékezéseiben így ír: "egy német katona megragadta a bal karomat és 

rámkiáltott: <Tisztelendő Uram, kövessen! >
Tudtam, ha fogságba esek, nem számíthatok kegyelemre. Nem 

vesztegettem az időt, óriási ütést mértem fejére a kereszttel (szerencsé
re tömör ezüstből volt). Ez annyira meglepte, hogy elengedte a karom. 
Beugrottam jobbra egy kapualjba és a házon át sietve elmenekültem." 
A fiatal pap vitézségét a kápolnai csatában Kossuth Lajos is kitüntetés
re méltó cselekedetnek tartotta.

Mednyánszky Cézár munkatársa, Erdősi Imre piarista atya külö
nösen a branyiszkói csatában tüntette ki magát. Tresko János szerint 
"ezen lelkes pap még a csatárlánc előtt is elül járt a kereszttel, s a le
génységet folyton lelkesítette." Jaskula Antal visszaemlékezése is meg
erősíti, hogy a "dicső csatanyerés egyik tényezője Erdősi Imre (kegyes
rendi tanár) tábori papunk is volt, ki a kezében tartott feszületet ma
gasra emelve, s mindig elöl lenni igyekezve, a nagyrészt tót nyelvű hon
védséget a csata hevében előre rohanásra ezen szavakkal buzdította
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<Na predek zamni tu je pan Boch.>" [Előre utánam, itt az Úristen.] Az 

ütközet további résztvevői is ehhez hasonlóan emlékeztek vissza a tá
bori lelkész szerepére. Nem véletlen, hogy Mednyánszky Cézár őt állí
totta példaképül a többi tábori lelkész elé. Gasparich Kilit is gyakran 

vezette rohamra a honvédeket. A tábori lelkészek ilyen jellegű szerep
lésére a cs.kir. hadsereg XIX. századi történetében is találhatunk pél
dát. Johann Aranyasi, az 51. sorgyalogezred lelkésze az 1866-os porosz
osztrák háborűban a legsűrűbb golyózáporban kereszttel a kezében kö
vette az ezred rohamoszlopait és lelkesítette a legénységet. Meg is kap
ta a "Piis meritis" felirattal ellátott ezüst lelkészi érdemkeresztet még 

abban az évben.
Visszatérve a szabadságharchoz, Kun Károly református lelkész 

"Décsey kormánybiztos jelentése szerint, a Zsibó és környéki oláh nép 

alkotmányellenes érzelmeinek célszerű és sikeres felvilágosítása körül 
igen kitűnő eredménnyel és fáradhatlansággal működött." E szolgálata
iért Szemere belügyminiszter a Közlönyben fejezte ki számára a kor
mány elismerését. A halálos veszedelem valamennyi tábori lelkész szá
mára ismert volt. Gasparich Kilit 1848. szeptember 14—én úgy mene
kült meg Láposi Gézával együtt az őket üldöző horvát csapatok elől, 
hogy Gasparich Kilit bátyja, György, egy — a házuk pincéjével össze
köttetésben lévő — kamrába rejtette őket, majd a bejáratot befalazta. 
Magyari Alajost például kis híján elfogták 1849. február 8-án az aradi 
minoriták zárdájában. A városba betörő osztrák csapatok néhány em
bere egy őrmester vezetésével berontott az épületbe. A szerzetesek 

mintegy 11-en (köztük Magyari Alajos is) az étteremben voltak. Az ét
terem ablakai alatt, a folyosón lövésre kész katonák álltak. Az őrmester 

a terembe lépve megkérdezte: "Sind Sie deutsch meine Herrn?" Pléva 

Balázs német káplán németül válaszolt, mire az őrmester honvédek 

után érdeklődött. Ezek állítólagos hiányában egy kis borral is megelé
gedtek, majd lövéseket hallván eltávoztak az épületből. Magyari így, a 

minoriták lélekjelenlétének következtében megmenekült a fogságba 
eséstől.

A harctéri események kapcsán ki kell emelnünk még a tábori lel
készek humánus cselekedeteit is. Ezeket részben a hivatali köteles
ségekre, részben spontán megnyilvánulásokra oszthatjuk. A cs.kir. 
hadseregben és a magyar hadseregben is a tábori lelkészek fontos kö
telessége volt a betegek és sebesültek ápolása, illetve vigasztalása. Vi- 

dasics Ede is súlyt fektetett erre a hadlelkészek számára írt utasításá
ban. "A harc után lelki vigasztalásokkal jelenjenek meg a sérültek kö-
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zött és azoknak gondos ápolása s elhelyezése iránt az orvosokkal érte
kezvén, velük együtt emberbaráti szeretettel közremunkáljanak" — ol
vashatjuk utasításának 4. pontjában. Mednyánszky Cézár is részlete
sen foglalkozott ezzel a feladattal az előzőekben már idézett tervezeté
ben. "A koródákban fekvő betegeket vigasztalni, és őket szentségekkel 
ellátni a hadlelkésznek legszentebb kötelessége." Ez állandó lelkészi ál
lomás esetén a helyőrségi lelkész, ideiglenes kórház esetén a dandárlel
készek, illetve a kisegítő lelkészek feladata. Ezt követi a kórházi lelké
szek kötelességeinek felsorolása. Eszerint minden súlyos beteg vagy se
besült kórházba érkezését követően köteles "a hadlelkész a kórházban 

azonnal megjelenni, a beteget vagy sebesültet vigasztalni, és ha szük
ségesnek látja szentségekkel ellátni, végre mindazt tenni tartozik, mire 
mint pap köteleztetik." Állomáshelyét hosszabb időre nem hagyhatja el, 
ha távolléte szükséges, azt a kórházparancsnoknak vagy az orvosnak 

jelentenie kell. "Ha a nem katolikus valláshoz tartozó betegek vagy se
besültek vannak a kórházban, s ezek saját vallásuk vigasztalásában 
akarnak részesülni, ezen esetre gondoskodik a kórházi lelkész, hogy a 

kórház parancsnoksága által a helybeli protestáns, g.n. egyesült, v[agy] 

izraelita lelkész a nevezett beteg vagy sebesült azonnali ellátására fel- 

szólíttassék." Ugyancsak kötelessége a kórház személyzetét a betegek
kel való nyájas bánásmódra figyelmeztetni, vagy ha ez nem lenne elég
séges, az illető parancsnoksághoz fordulni. Kötelessége a halottak bizo
nyítványait pontosan összegyűjteni és azt a hadügyminisztériumba be
küldeni. Klapka tábornok, helyettes hadügyminiszter kifejezetten uta
sította a tábori lelkészeket, hogy lelkészi kötelezettségeiken túl "a testi 

segedelmezés körül is keresztény kegyelettel" működjenek, az orvoso
kat és katonai parancsnokokat e téren intsék serény eljárásra, szükség 

esetén pedig tegyenek jelentést a HM illetékes osztályának.
Az osztrák hadsereghez hasonlóan a magyar hadsereg nagyobb tá

bori kórházaihoz is kineveztek kórházi lelkészeket. Breinfolk Gusztáv 
Szegeden, Canczler Róbert László Szabadkán, Csery János Debrecen
ben, Ecsedy János és Fazekas Rajmond Karcagon, Madarason és Kisúj
szálláson, Marán János Egerben gondozta a betegeket. Görgei nevezte 

ki kórházi lelkésznek Hyross Bemátot Komáromba, ő irányította a kas
sai koródákhoz Kocsis Jánost és neki köszönhette a kinevezését Theo
dosius Rentz gödöllői kapucinus hitszónok. Takács Ignác 1849. szep
tember 24-től Komáromban tevékenykedett kórházi lelkészként, 1848 

decemberében pedig felkerült Pflum János plébános kinevezése Pestre, 
az 1. sz. katonai kórházhoz. Ezek a lelkészek sem voltak feladatok szű-
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kében, hiszen például a szegedi tábori kórház betegeinek létszáma 

1849. július 16-tól július 30-ig 875 és 1097 fő között ingadozott. A be
tegek ellátásába természetesen a helyőrségi lelkészek is bekapcsolód
tak. Gonzeczky János például minden nap meglátogatta a kórházban 

fekvő betegeket és szükség esetén a szentségeket is kiszolgáltatta. A 

legnagyobb odaadást itt is a harctéri szolgálat kívánta. Szenttamás jú
lius 14-i és augusztus 19-i sikertelen ostromát követően a tábori lelké
szek is kivették részüket a sebesültek ellátásából és vigasztalásából. Az 
utóbbi ostrommal kapcsolatban egy sebesült a Közlönyben a következő 

köszönő sorokat tette közzé:
"Verbász, szeptember 8. Ezen soraimmal, melyek a múlt hó 19-i vész
teljes sz. tamási ostromlástól fogva mai napon először gyenge toliamból 
folynak, sietek Svoboda Antal és Tannenberg Ferenc Sándor-cár nevét 
viselő magyar gyalog ezredi főorvos és lelkész uraknak irántam és baj- 
társaim iránt tanúsított felebaráti szeretetükért hálás köszönetemet 
nyilvánossá tenni, ők voltak az elsők, kik közöl a csata színhelyén sa
ját életük veszedelmével véres sebeinket orvosolni és szívreható sza
vakkal, rémítő fájdalmainkat enyhíteni siettek. Áldja meg a magyarok 

Istene e nemes tettükért, és a haza ne késsen őket érdemük szerint 
megjutalmazni; - mert valóban szívemelő látvány volt, mely készséggel 
e két egyén vetélkedett, a szegény sérült bajnokoknak minden rang, 
vallás és haditestület különbség nélkül kínos sorsukat könnyíteni. Él
jen a derék orvos és lelkész!"

Tannenberg Ferenc egyébként 1849-ben szolgálata közben halt 
meg. Az állomáshelyét éppen csak elfoglaló Erdősi Imre a szélaknai 
csatában (1849. január 21.) súlyos sebet kapó Sréter Lajos honvéd őr
nagyot ápolta.

A humánum további spontán megnyilvánulási formáiról sem sza
bad megfeledkeznünk. Gasparich Kilit közbenjárására - a szerbek zen- 

tai kegyetlenkedése dacára - Perczel tábornok és Batthyány Kázmér 

gróf kormánybiztos a szenttamási sáncok bevételét követően a polgári 
lakosságot futni hagyta Földvár és Óbecse felé. Rónay Jácint Besze Já
nos nemzetőr őrnaggyal szembeszállva megakadályozott egy törvényte
len kivégzést. Mikor a győri nemzetőrség csapatai Schwechat felé úton 

voltak, az elindulást követően, Rónayt visszahívták, hogy egy halálra 

ítélt gazdát vigasztaljon. Az volt a bűne, hogy miután két lovát már el
hajtották, most az utolsó kettőt rendelték ki fuvarozni. Erre ő kiűzte 

udvarából az élelmezi biztos emberét. Besze János őrnagy, élelmezési 
biztos egy fogadó előtt állt a halálraítélttel. Rónay a biztoshoz fordult
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és hogy csak ő értse, a fülébe súgta: "uram, itt nincs hatalma senkinek, 
ítélet nélkül valakire halált mondani. Tessék ezen embert törvényszék 

elé állítani." Besze erre a néphez fordult és azt mondta, Rónay kérésére 
nem végzi ki az illetőt, itt lesz nemsokára Kossuth, ítéljen ő. Rónay 

közbenjárt Poeltenbergnél a pannonhalmi főapát kérésére a halálra 

ítélt Császár Hermann plébános érdekében is.
Kivették részüket a tábori lelkészek az országos adakozásokból is. 

Vajda István egy arany láncot rakott le a haza oltárára. Az újoncok fe
hérneműkkel való ellátása érdekében Vitályos György református lel
kész felhívást intézett Zaránd megye lelkes hölgyeihez. Vidasics Ede a 

nagyváradi katonai nevelőintézet magántőkéjének szaporítására 40 
pft-ot adományozott. Imády Károly, akit az "összes nógrádi őrsereg tá
bori főpapjának" választottak meg, "<a haza véres oltárára> .... tíz 

pozs. mérő rozsnak folyó árát 35 forint váltót tett le, e tőle telhető cse
kély áldozattal is eszközölni akarván hazája boldogságát..." és három 
nemzetőr felruházásának valamint felfegyverzésének költségeit is ma
gára vállalta. A zohori katolikus egyház tagjai (adminisztrátor: Med- 
nyánszky Cézár) a sebesült harcosok számára 20 pengőforintot gyűjtöt
tek, és azt a Feldunai hadtest parancsnokságához beküldték. Magyari 
Alajos 135 ezüst forintot ajánlott fel "a sanyargatott haza szükségeinek 

fedezésére". Noha Vécsey tábornok figyelembe véve az adományozó ér
demeit ezt az összeget visszaadta neki, ennek ellenére Mészáros Lázár 

a hivatalos lapban e szép ajánlatért a haza és a kormány nevében kö
szönetét mondott, s azt kívánta, hogy Magyari "az elkezdett pályán to
vábbá is dús sikerrel működhessék, s nemes példája minél több után
zókra találjon." Komis József májusi jelentésével együtt 5 pft-ot küldött 

be a budai ostromnál megsebesült honvédek megsegítésére. E nemes 

cél érdekében Einhorn Ignác is gyűjtést folytatott. Könyves Tóth Mi
hály pedig a nagyenyedi menekültek számára rendezett gyűjtés szerve
zésébe kapcsolódott be. Az adakozók névsorát a Marczius Tizenötödike 

rendszeresen közölte.
Áttekintésünk vége felé közeledve egyre nyilvánvalóbbá válik, 

hogy a cs.kir. hadsereg és az 1848-49-es magyar hadsereg tábori lelké
szeinek szolgálata hasonló vonásokat mutat. Ezek egyik fontos részét 
képezte a sebesültek és betegek ápolása és vigasztalása, illetve a kato
nák lelkesítése. A magyar hadsereg tábori lelkipásztorkodása ezen a té
ren sem mutat a cs.kir. hadseregtől eltérő sajátosságokat.31
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Fegyelmi viszonyok

Katonai fegyelem

A fegyelmi viszonyok tárgyalása során két egymástól különböző 

problémakört kell áttekintenünk. Tárgyalásunkat a katonai-fegyelmi 
kérdések taglalásával kezdjük, majd áttérünk az egyházfegyelmi 
ügyekre. A tábori lelkészek fegyelmi helyzete kettős alárendeltségük
nek megfelelően alakult. Egy 1811. március 16-án kelt rendelet szerint 
a tábori lelkészek fegyelmi és egyházi ügyekben az apostoli tábori viká
rius, büntetőjogi és polgári jogügyletekben pedig katonai bíráskodás 
alatt álltak. A tábori káplánok a katonai parancsnokoktól annyiban 

függtek, amennyiben ezt szolgálati kötelezettségük megkövetelte. (A 

parancsnok tudta nélkül nem intézkedhettek, szolgálati helyüket nem 

hagyhatták el stb.). Az ezredparancsnok fogalmazta meg az ezred lelké
szének minősítési lapját (Conduite-Liste) és azt a katonai év végével, 
októberben felterjesztette az illetékes elöljárókhoz. Ha az ezred egy 
szolgálatra méltatlanná vált hadlelkésztől meg akart válni, akkor egy 
ilyen értelmű felterjesztést kellett tennie az illetékes főhadparancsnok- 
sághoz, amely megindította a vizsgálatot és az eredményről értesítette 

az Apostoli Tábori Helynökséget. Itt a szükséges tárgyalás lefolytatása 

után döntést hoztak, amelyet jóváhagyás végett még fel kellett terjesz
teni az Udvari Haditanácsnak. Az elbocsátásról az illetékes egyházme
gye püspökségét illetve az érintett szerzetesrend főnökét is értesíteni 
kellett. Az 1848-49-es magyar hadseregnél a tábori lelkészi hierarchia 
csonkultsága miatt ezek a mechanizmusok nem működhettek.

1801-ig a tábori lelkészeket a cs.kir. hadseregben az altisztekhez 

és a közkatonákhoz hasonlóan arany vagy ezüst emlékéremmel tüntet
ték ki. Ezt a helyzetet gróf Hohenwarth püspök méltatlannak találta és 

előterjesztésére az uralkodó 1801. június 9-én megalapította a "Piis me
ntis" felirattal ellátott arany, illetve ezüst érdemkeresztet, amelyet egy 

1801. november 21-i rendelet szerint a tiszti érdemkeresztekhez hason
lóan fehér-piros szalagon kellett viselni. Az 1848-49-es hadjáratok alatt 
a cs.kir. hadsereg számos tábori lelkésze kitüntette magát. A magyar- 

országi hadjárat során szerzett érdemeiért "Piis meritis" feliratú ezüst 
lelkészi érdemkereszttel tüntették ki Alex Bellosits (bábolnai ménesin
tézet), Methodius Herzig (49. sorgyalogezred), Franz Hrubesch (24. sor
gyalogezred), Alfred Nigroni Freiherr von Riesenbach (15. sorgyalogez-
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red, ő megkapta a kis arany polgári érdemérmet is), Franz Paulovits 

[Paulovics] (kiscelli invalidusház), Johann Seichert (2. tüzérezred, ő 

egyébként a koronás arany érdemkeresztet is megkapta), Stanislaus 

von Tamowsky (6. könnyűlovasezred), Wilhelm Thomas (14. sorgya
logezred) tábori lelkészeket. Arany lelkészi érdemkeresztet érdemeltek 

ki: Josef Franz (12. sorgyalogezred), Peter Gessiorowski (63. sorgya
logezred), Franz Hainovsky (3. vértesezred), Nicephor Kriss (2. sz. fel
vételi kórház), Franz Ponocny (5. vértesezred), Hugo Suschitzky (1. 
könnyűlovasezred, 6 a közepes arany polgári érdemérmet is megkapta). 
Theodor Lohrer ugyancsak az arany polgári érdemérmet tűzhette mel
lére.

A magyar hadsereg tábori lelkészei számára nem alapítottak kü
lön érdemjelet. Mednyánszky Cézár tervezete ezzel kapcsolatban a kö
vetkezőket tartalmazta. "Azon lelkészek, kik a kórházban hosszabb üdő 
alatt szorgalom és a betegek különös ápolása által magoknak érdeme
ket szereztek nagyobb fizetésért folyamodhatnak. A dandárlelkészek 

pedig, kik a csatában magokat akármi módon kitüntették, mint más vi
tézek a katonai érdemjelekre igényt tehetnek." Ennek szellemében ja
vasolta Mednyánszky, mint osztályfőnök Fricskán Mihály fizetésének 

felemelését. A kápolnai csatát követően Kossuth sürgette Görgei tábor
nokot, hogy "Mednyánszkynak a kápolnai vitézségért függesszen ön 

egy kis érdemkereszt jelt mellére." Marán Jánost, az egri katonai kór
ház lelkészét a polgári 3. rendű érdemjellel való kitüntetésre javasol
ták. A hivatalos felfogás szerint maga a kinevezés is kitüntetésnek ve
endő, amint ez Rentz kinevezéséből is kitűnik: "Rentz, budai kapucinus 

szerzetes, a csatamezőn megsérült harcosaink ápolása körül szerzett 
érdemei és ritka önzéstelen áldozatkészségének elismeréséül, Görgei 
hadügyminiszter űr által, kórházi lelkészül kineveztetvén: ezennel a 

hadügyminisztérium által közhírré tétetik" — adta hírül a Közlöny. 
Hasonló volt a helyzet előléptetések esetében is. Erdősi Imre lelkészt 
"szabadságharcunk ideje alatt a magyar hadsereg lelkesítésében szer
zett érdemei jutalmául" nevezték ki felügyelő lelkésznek. A többségnek 

tehát meg kellett elégedni az írásbeli dicsérettel. Horváth Pius számá
ra szolgálata végeztével Bezerédy Kristóf nemzetőr őrnagy és zászlóalj- 
parancsnok Lőrintén , 1848. augusztus 20-án a következő igazolást ál
lította ki:

"Bizonyítom: hogy T. Horváth Pius kegyes rendbeli áldozópap és 

veszprémi nyilvános tanár úr, mint zászlóaljamnak legközelebbi tábor
ba szállása alatt volt tábori lelkésze, erényes szelíd magaviseletével,
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lelkesítő hazafiúi szónoklataival, betegek és haldoklók körül tanúsított 

fáradhatatlan egyházi szolgálatával s általában hivatalos körének min
den részbeni pontos betöltésével magának egész zászlóaljam szeretetét 
és tiszteletét kiérdemelte". Már említettük, hogy a belügyminiszter di
cséretben részesítette Kim Károlyt. Áldozatos munkájáért elöljárói di
cséretre érdemesnek tartották többek között Christ Ferenc munkácsi 
várlelkészt, Menyhárth Lajos komáromi várlelkészt (évi 100 pft juta
lom díjat is kapott), Ungváry György 3. huszárezredbeli lelkészt és Ma- 

gyari Alajost, az aradi tábor felügyelő lelkészét.
Azok a tábori lelkészek, akik nem kívánták tovább folytatni szol

gálatukat, lemondhattak. Sverra Sándor ortodox lelkész, akit Mészáros 

1849. február 10-én nevezett ki ideiglenesen az aradi táborhoz tábori 
lelkészül, azért mondott le 1849 májusában, mert a Bánságban ismét el 
akarta foglalni előző lelkészi állomását. Vályi Pál sátoraljaújhelyi re
formátus lelkész folytonos betegeskedése következtében kényszerült le
mondani. Leköszönt álláséiról Bíró Sándor is, aki aztán századosként 
szolgált a magyar hadseregben. Schwendtner Mihály római katolikus 

lelkész, akinek a kinevezése körüli bonyodalmairól már szóltunk, a fő
város visszafoglalását követően Pesten maradt, majd 1849 júniusában 

lemondott állásáról. A hadügyminisztérium mindhármójuk lemondását 
elfogadta. Nem mindenki tartotta be azonban a szolgálati utat. Hor
váth János, az 1. Császár-huszárezred tábori lelkésze 1849 telén el
hagyta ezredét és mivel nem került elő, Mészáros Lázár rendeletére ki
törölték a létszámból, a helyére pedig Pap Melkizedek ferences áldort 
nevezték ki. Frint Mihály és Marán János késlekedtek a jelentéseknek 

a HM-be való beküldésével. (Amint már korábban kiderült mások pl. 
Sükösd Sámuel református lelkész egyáltalán nem küldtek jelentéseket 
a minisztériumba.) 1849 január elején Budán maradt el alakulatától 

("Mészáros" hadigőzös) Markovich Antal piarista szerzetes, egykori 
nagybecskereki tanár. Mikor a magyar csapatok kiürítették Budapes
tet, ő egy súlyos meghűlés következtében ágynak dőlt. így kénytelen 

volt a tábori kápolnával együtt a piaristák kollégiumában meghúzódni, 
egészen addig, míg a magyarok fel nem szabadították a várost. A meg
hűlés tényét Grősz Ferenc, egykori tiszttársa mellett kezelőorvosa Dr. 
Loeblin Ignác is igazolta. Ez utóbbi szerint Markovich december 20-án 
"elhanyagolt meghűtés következtében keletkezett reumatikai gyulladás 

következtében nagyobb részt már megkeményedésnek indult nyakmiri
gyek végett" bízta magát orvosi kezelésre és ennek rendeletére "egész 

télen át nagyobb részt szobájában tartózkodni kénytelenített". Mivel
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távolmaradását így igazolta, Mednyánszky Schwendtner megüresedett 
helyére, a II. hadtesthez osztotta be. 1849. július 16-án Mednyánszky- 

nak szigorú rendeletet kellett közzétennie, amely szerint a tábori lelké
szek hat napnál hosszabb időre csak a tábori főpap és az illetékes had
testparancsnokság írásbeli engedelmével távozhatnak el. Kik voltak az 

engedély nélkül távolmaradók, azt nem tudjuk név szerint. Egyedül 
Magyari Alajosról derült ki, hogy miután Arad bevételét követően a 
várbeli templomban kívánt maradni, nem követte a tábort Temesvárra, 
ami pedig kötelessége lett volna. Az igazolatlan távolmaradás annál ke
vésbé indokolt, mert 1849-ben több tábori lelkész szabadságon is volt, 
így Harsányi Samu, Sándor József, Homyik István és Muntyán János.

Az 1849-ben Budán maradt Czigler Ignácot az osztrákok letartóz
tatták, de hamar sikerült magát tisztáznia és újra átvette főpapi hiva
talát. Ellene a magyar hatóságok azért folytattak eljárást (azon kívül, 
hogy jelentkezett az osztrákoknál), mert még lekéri apátnak történt ki
nevezése során az ottani szentegyház néhány ékességét magával vitte 

részben javítás, részben Budán való használat végett. Ezeket a tárgya
kat azután nem volt hajlandó visszaküldeni, illetve nyugtát adni róla, 
noha ezt Bucsegh János lekéri esperes-plébános több ízben sürgette (pl. 
1848. június 28-án kelt levelében). Mikor a magyarok visszafoglalták 
Budát, Czigler elmenekült, Budán maradt vagyonát és irományait pe
dig zár alá vették. A kérdéses tárgyak megkerülésére azonban semmi
lyen adat sem utal. Fegyelmi vizsgálatot folytattak 1848—ban Harsányi 
Samu, a cs.kir. hadsereg református tábori lelkésze ellen is. őt a milá
nói forradalmat követően lázító proklamáció felolvasásával, fordításá
val és további osztrákellenes cselekedetekkel vádoltak. Álnéven mene
kült el Milánóból Bozenbe, ahol Radetzky tábornagy parancsára felfüg
gesztették állásából, majd Magyarországra internálták. Harsányi már 

Bozenben tagadta a vádakat, majd haza érkezve rögtön a magyarorszá
gi HM-hez fordult. Azt kérte, ha ártatlansága bebizonyul, mentsék fel 
az itáliai szolgálattól és alkalmazzák "a honn alakítandó ezredeknél". 
Ugyancsak kérte fizetésének az ítélet kihirdetéséig való folyósítását is. 
Mészáros hozzájárult, hogy fizetésében és szállási illetőségében meg
maradjon a vizsgálat ideje alatt, sőt hazautazásához még 30 pft előle
get is kapott. Ezt követően Harsányi ismét sürgette ügyének elintézé
sét. Időközben Latour táborszernagy, osztrák hadügyminiszter rendele
tet adott ki Harsányi fizetésének megszüntetéséről. Ezt az utasítást vi
szont Zemplén megye közönsége nem respektálta. Mint Mészároshoz 

írt levelükből kiderül, ők mindaddig folyósítani akarták hadipénztáruk-
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ból Harsányi fizetését, míg a magyar hadügyminisztertől ellenkező ér
telmű utasítást nem kapnak. Az azonnali ínségtől tehát megmenekült 
a vádlott, a vizsgálattól azonban nem. A HM intézkedett Harsányi fize
tésének további folyósításáról, illetve arról is, hogy az üggyel kapcsola
tos nyilatkozatát terjessze fel. Mivel az iratokat tévedésből a tiszántúli 
szuperintendensnek küldték el (holott a tiszáninneni kerület lett volna 

az illetékes), Harsányi nyilatkozata csak jelentős késéssel, 1848. no
vember 5-én született meg. A vádakat ekkor is tagadta, mondván "a 

kérdéses <il comitato della citta di Pest> aláírással ellátott proklamá
ció Pesten szerkesztetett, olasz nyelvre is ott fordíttatott és ott is nyom
tattatott, - következésképpen azért mi nem az én művem, a milánói go- 
verno provisorio által én nem díiáztathattam, nem jutalmaztathattam." 

[Kiemelés az eredetiben. Z.P.] Tagadta a másik két vádat is ti., hogy az 
osztrákok ellen szónokolt, illetve, hogy Bozenben a hadsereg állása fe
lőli kérdezősködésével gyanússá vált volna. Végezetül remélte, hogy 
vétség nélkülinek ismerik el és mielőbb alkalmazzák. Három nappal 
később Mészárosnak írt levelet, amelyben megismételte fenti védekezé
sét és ismét alkalmazást kért. Ez utóbbi levél már későn érkezett, mert 
november 14-én végintézkedéssel elbocsátották. A HM végső álláspont
ja az volt, hogy az ügy tisztázása többrendbeli tanúvallomásokat igé
nyelne, de ezt a minisztérium nem eszközölheti, részben az ügy termé
szeténél fogva, részben azért mert a lelkész felfüggesztését egy nem alá 

tartozó hadikormány foganatosította. Harsányi 14 éves szolgálati érde
meit nem vonták kétségbe, de az adott időpontban állomáshely hiányá
ban nem tudták alkalmazni. A HM rendelete szerint 1849. január 31-ig 

kapott fizetést.
Valóban "bűnös" volt-e Harsányi, azt csak további források alap

ján lehetne eldönteni. Egy forradalmi hadseregben mindenesetre ezt 
inkább előnynek kellett volna tekinteni. Utólag már csak azt tudtuk 

megállapítani, hogy Harsányi tudatosan lényeges információkat hallga
tott el a vizsgálat során. November 5-én kelt igazolásának fogalmazvá
nyában még olyan tényeket is közölt, amelyeket a minisztériumhoz el
juttatott változatból már kihagyott. "Azonban tartozom az igazságnak 

azzal, hogy őszintén megösmerjem, - írta az első, el nem küldött válto
zatban - miszerint a milánói kormánytól nem jutalom fejében, mert ezt 
kereken tagadom s mert mint megmutatám, azt jutalom fejében kap
nom lehetetlen is volt, hanem útiköltségre 400 húszast kaptam." 

Ugyancsak hallgatott arról, hogy 1848. május 2-án egy magyar prokla
máció fordításának szabatossága felől nyilatkozott a forradalmi had-
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ügyminisztériumban. Védekezésének további gyengéje, hogy a prokla
máció szerkesztése kapcsán nem tért ki arra a milánói újsághírre, mi
szerint a fogságba esett magyar katonák előtt is felolvasott volna egy 

forradalmi kiáltványt. Mindezek figyelembevételével nem zárható ki, 
hogy Harsányi többé vagy kevésbé belekeveredett a milánói forradalmi 
mozgalomba. Életét egyébként erőteljesen beárnyékolták anyagi gond
jai. A szabadságharc alatt, amikor a HM-ből (ahol számvevő volt) áthe
lyezték a 16. Károlyi-huszárezredhez lelkésznek, félhavi illetményét 

jogtalanul vette fel. Ekkor már csak bort ivott és erős dohányos is volt. 
Pénzügyi gondjai a hadseregből való eltávozása után is megmaradtak. 
Gyakori látogatók voltak nála az adóvégrehajtók és kölcsöneit utódai
nak kellett visszafizetni. a

Próbára tette elöljárói türelmét Józef Miodonyszky, a lengyel légió 
tábori lelkésze is. őt Mészáros 1849. február 9-én nevezte ki a légióhoz. 
Már kinevezésekor sem lehettek vele elégedettek, hiszen Gaál Miklós 
tábornok még február 1-én kérte a minisztériumot, hogy Miodonyszky 

helyébe mást terjeszthessen elő. A halotti jegyzőkönyvek kivonatait 
olyan hiányosan küldte be (1849. április 20.), hogy azokat vissza kellett 
küldeni neki pontosítás végett. Vidasics azt sem értette: "vajon mi ok
ból történhetik az, hogy ön, ki a lengyel légióhoz neveztetett ki tábori 
lelkészül, a légiótól különválva már oly hosszú idő óta Tiszafüreden 

tartózkodik, hol tudomásomra a lengyel légióbeli vitézek nem állomá
soznak, sőt magát tiszafüredi tábori lelkésznek is címezi, holott azzá ön 
senki által ki nem neveztetett?" Miodonyszky valószínűleg nem jelen
tette még ekkor, hogy Wysocki parancsára tartózkodik ott, mert akkor 

az is kiderült volna, hogy az ezredes alkalmatlannak tartja a tábori lel- 

készi szolgálatra. Ehelyett inkább áttételét kérte a 34. Vilmos-sorgya- 

logezred egyik zászlóaljához. Miközben a HM sürgette a légióhoz való 

visszatérését, megpróbálta magát a 43. honvédzászlóaljhoz is áthelyez
tetni. Ezt a kérését a HM elutasította, részben azért, mert a miniszté
rium utasítását megszegve Tiszafüreden időzött, részben pedig azért 
mert a zászlóaljakhoz nem neveznek ki tábori lelkészeket. Május elején 

Debrecenbe ment és azon a címen, hogy a légióhoz szeretne utazni, 100 

frt előleget vett fel a HM—tői. Ezt követően visszatért Tiszafüredre. Má
jus 28-án azután Vidasics szigorúan megdorgálta tiszafüredi időzése 

miatt, elutasította áttételi kérelmét a 34. sorezredhez és a lengyel légi
óhoz való azonnali csatlakozásra szólította fel. Május végén végre Mis
kolcon csatlakozott a légióhoz és a húsvéti gyónás kapcsán rögvest 
összekülönbözött a katonákkal. Ekkorra azonban az időközben tábor-
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nokká előléptetett Wysocki is megunta a dolgot és Miodonyszkynek, aki 
lelkészi hivatalának eleget tenni sem nem akar, sem nem képes, az át
helyezését kérte. Erre a renitens lelkészt a HM elmozdította állomás
helyéről és kitörölte "a magyar hadseregnél lévő összes tábori lelkészek 

létszámából". Miodonyszky június 18-án kapta kézhez Vidasics május 

28-i dorgáló levelét, amire azután több írásos igazolással válaszolt, köz
tük Wysocki parancsának másolatával, ami Tiszafüredre utasította és 
olyan iratokkal, amelyek állítólagos lelkiismeretes szolgálatát tanúsí
tották. Ekkorra azonban a játszmának már vége volt, a légió megtagad
ta fizetését, a minisztérium pedig július 22-én értesítette a Közlönyt 
nevezett lelkész elbocsátásáról. Ugyancsak a fegyelmi ügyekhez tarto
zik Farczádi Mihály esete, akinek 64 pft-os adósságát a HM-en keresz
tül próbálta meg behajtani Simonfalvay Antal pincehelyi segédlelkész.

Mindent összevéve a tábori lelkészek fegyelmi viszonyait kielégí
tőnek találtuk. Az itt tárgyalt ügyek egy része nem is tartozik szorosan 
témánkhoz (pl. Harsányi proklamáció ügye), más esetekben kiderült az 

érintett ártatlansága (Markovich). Mivel katonai fegyelem tekintetében 

a tábori lelkészek — mint láttuk — fontos szerepet játszottak, nem 

meglepő, hogy csak néhány lelkész vétett ezek ellen a szabályok ellen 

és az egész lelkészi karból mindössze ketten (Horváth János és Mi
odonyszky) súlyosan. A fegyelmi viszonyok áttekintése tehát ismét elő
térbe állította azt a korábbi megállapításunkat, hogy a tábori lelkészek
a katonai rend és fegyelem oszlopai voltak az 1848-49-es magyar had- 

32seregben.

Egyházfegyelmi kérdések

Az egyházfegyelmi kérdések áttekintése előtt szeretnénk röviden 

összefoglalni a szabadságharc időszakában érvényes ezirányú rendel
kezéseket. Ami az öltözködési szabályokat illeti, a tábori lelkészek szá
mára is érvényesek voltak azok az egyházi szabályok, melyeket a káno
nok a megjelenésre, illetve a ruhaviseletre vonatkozóan előírtak. Az 

Udvari Haditanács 1828. augusztus 16-án kelt körrendeleté szerint a 
tábori lelkészek öltözetének úgy szabásra, mint színre az egyházi előí
rásokhoz kell alkalmazkodni és minden pompától, illetve divattól tar
tózkodniuk kell. Ugyanakkor rendkívüli, indokolt esetben (pl. hitetle
nek vagy eretnekek inzultusai esetén) világi öltözetet is viselhettek az 

apostoli tábori vikárius engedélye alapján. A kánoni tilalmaknak meg
felelően a tábori lelkészeknek sem lehetett fegyverük. A fegyvert viselő
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papok szabálytalanságot (irregularitas) követtek el. Az egyházjog meg
különbözteti az igazságos és igazságtalan háborút. Igazságtalan harc
ban szabálytalanok a katonák és mindazok, akik őket segítik (lelkesí
tik), ha az ellenség közül egy elesett vagy megcsonkult. Ilyen esetben 

tehát a papi szelídség hiánya (defectus leninitatis) áll fenn. Nem követ
nek el viszont szabálytalanságot a lelkészek, ha a katonákat igazságos 
harcban vitéz küzdelemre lelkesítik. Míg a papi szelídség hiánya a ká
nonjogi kellékek hiányából származó szabálytalanságok (irregularitas 

ex defectu) közé tartozik, addig az emberölés (illetve csonkítás) olyan 

bűntettnek minősül, amely a törvény rendelete folytán von maga után 
szabálytalanságot (irregularitas ex delicto).

Korábban már említettük, hogy a liberális illetve radikális közvé
lemény a papi kiváltságok megszüntetését, nemzetőrségi szolgálatot 
stb. várt el a papságtól tehát mindannak a megszüntetését követelte, 
ami a papokat (lelkészeket) a világiaktól megkülönbözteti. A klérus egy 
része Nyugat-Európában és Magyarországon is a társadalmi változások 
hatására a katolikus egyház átalakítására, reformjára törekedett. Ezek 

az erők maguk mögött érezték a pápa, IX. Pius támogatását is. "Digitus 
Dei est hic" — vallotta Prámer Alajos számos radikális pap társával Pi
us pápaságára célozva. A radikális papság az "egyházi abszolutizmus" 

megszüntetését a világi abszolutizmus ellen folytatott sikeres harc fel
tételének tartotta. Az egyre erőteljesebb elvilágiasodásért pedig nem a 

liberálisokat, hanem az egyház "elavult" szerkezetét, a kor igényeivel 
összeegyeztethetetlen előírásokat és a püspököknek az előző rendszer 

irányában tanúsított szervilizmusát hibáztatták. A liberális erők győ
zelméből erőt merítve Schwendtner Mihály kiadta a jelszót: "Azért raj
ta férfiak, kezeinkben tartva a jogot, hadat kell izennünk a kényura
lomnak — akárhol mutassa az magát — nem aggódva győzelmünk fe
lől, mert ezt csak a törpék teszik kik azt sem tudják, vagy nem akarják 

tudni, hogy Isten az embert szabadságra teremtette." Mivel sokan min
den papban "egy-egy hazagyilkost vélnek lappangani" (Prámer), és mi
vel a klérus tekintélye süllyedésének egyik fő oka, hogy az "a nép s 
nemzet érdekei mellett hidegséget tanúsított, csak a hatalomnak bó
kolt" (Szabó Richárd), így a legelső teendő szerintük szívből-lélekből ha
zafiakká válni. Mindent meg kell tennünk hazánk felvirágoztatása ér
dekében, s az egyházba be kell vezetni a magyar nyelvet, ahol az sze
rencsétlenebb időkben biztos menedékhelyet találhat.

A reformerők leggyakrabban hangoztatott követelése a cölibátus 

eltörlése volt. Ezt nemcsak a budapesti radikális papság követelte, de

— 116 —



például Torontál megye közgyűlésén is papok sürgették megszünteté
sét. Temes megye közgyűlésén egy teológiai tanár szólalt fel ellene, s 

alig volt olyan egyházmegye vagy esperesi kerület, amelyben a liberális 

és radikális papság ne hallatta volna hangját. "Ha e tizenegyedik szá
zadbeli káros növényt még továbbra is oly buján teremni hagyjátok: a 

lehetséges unió, a katolicizmus fölvirágzása felől ne is álmodjatok" — 

figyelmezteti híveit Schwendtner. A cölibátus elleni egyik legélesebb 
támadás Szabó Richárd nevéhez fűződik. A felvilágosodás aláásta a klé
rus tekintélyét, amiből arra következtet, hogy annak állásán változtat
ni kell. A papokat nem lehet e hon polgárai közül kizárni, ugyanakkor 

"ama közönyösség fő oka, melyet a klérus a nemzetnek polgári érdekei 
iránt eddig tanűsított, nem egyéb, mint a cölibátus." A pap Isten és a 
természet törvényei ellen ki van vetkőztetve emberi természetéből a cö
libátus miatt, s a papi nőtlenséget okolja az egyházban a rendetlen gyö
nyörök és tiltott viszonyok elterjedése miatt. Márpedig a cölibátust el 
lehet törölni, mert azt sem Krisztus, sem az apostolok nem rendelték 

el. Ezt igyekezett alátámasztani történeti áttekintésével is. Véleménye 
szerint a főpapoknak ez ügyben tartományi zsinatot kellene tartani, de 

ha az egyház a papság ezen elrablott jogát nem adná vissza, akkor ez 
az állam kötelessége. A cölibátus felfogása szerint nem más, mint egy 

emberi jogi sérelem, amely az egyháztörténelem valamennyi elítélendő 

jelenségének oka. Annak tárgyalását ügyesen mellőzi, hogy az elvilági- 

asodás miért tapasztalható azokban az egyházakban is, ahol a papok 

(lelkészek) nősülhetnek.
Mednyánszky Cézár visszaemlékezései szerint a radikális papság 

élvezte Horváth Mihály püspök támogatását is, aki a Szemere-kormány 
kultuszminisztereként a magyar egyház mindig is meglévő mérsékelt 

szabadságát teljes függetlenséggé akarta változtatni. A reformot az 

egyház papjain keresztül kívánta megvalósítani, olyan messzire menve, 
hogy még a házasságot is engedélyezte volna számukra. "A forradalmi 
érzület kiterjedésére a nemzet körében abból a tényből is következtet
hetünk, hogy azok a papok, akik a hadjáratok szüneteiben jegyesükkel 
házassági áldásért jöttek hozzám — melyet örömmel adtam meg nekik 

— visszaküldve őket parókiáikra, hogy folytassák szolgálatukat, 
ugyanolyan tiszteletben részesültek, mint azelőtt." Ezen állítólagos sza
bálytalanság hitelességével szemben — amelyet mindeddig a szakiro
dalom hiteles tudósításnak tartott — kételyeink vannak. Ezek a kéte
lyek részben abból adódnak, hogy Mednyánszky visszaemlékezése — a 

legtöbb visszaemlékezéshez hasonlóan — pontatlanságokat és tévedé-
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seket is tartalmaz, amihez itt valószínűleg még fordítási problémák is 

járulnak (a visszaemlékezés eredetileg feltehetően francia nyelven író
dott). Másrészt a Mednyánszky által vezetett osztály az egyházi tör
vényeket egész hivatali ideje alatt igyekezett betartani. Tervezetének 

egész szellemisége távol áll az ilyen egyháziatlan kitételektől. Sőt, ép
pen ellenkezőleg, a tábori lelkészek számára papi állásuk fontosságát, 
a szentségek kiszolgáltatására nézve a római katolikus szertartásköny
vek előírásainak betartását (a házasság vonatkozásában a cs.kir. had
sereg szokásainak fenntartását), a vegyes házasságok vonatkozásában 
a katolikus anyaszentegyház és az ország törvényeinek tiszteletben 

tartását hangsúlyozta. Emlékezhetünk rá, hogy Gammel százados há
zassága kapcsán a HM tábori lelkészi osztálya milyen elkeseredetten 

tiltakozott az egyházi törvények megsértése ellen. Márpedig az ügy ki
pattanásakor Mednyánszky már ismét személyesen vezette az osztályt, 
s aligha feltételezhető, hogy egy ilyen tiltakozás a beleegyezése nélkül 
született volna meg. Amikor 1849 júliusában Gonzeczky János enge
délyt kért tőle a drágaságra való tekintettel, "hogy a böjti napokban ha 

egyebet kapni nem lehet, húst is ehessen", akkor válaszában kifejtette, 
hogy neki nincs hatalma a böjt alól a felmentést megadni és a kérelme
zőt a Csanádi püspöki helynökséghez utasította. (Ami nem volt a legtö
kéletesebb megoldás, hiszen Gonzeczky eredetileg Szatmári egyházme
gyés pap volt, mint tábori lelkésznek a felmentést az apostoli tábori 
helynök adhatta volna meg. így a kérés a már ismertetett juriszdikciós 

vákuumba esett.) Ezek a tények ugyan nem teszik lehetővé a Med- 

nyánszkyval kapcsolatos probléma megoldását, de felvetik a lehetősé
get, hogy a fiatal pap évekkel később Lamennais hatása és saját házas
sági terveinek összeomlása után vajon nem saját vágyait vetítette-e 
vissza a múltba? Állítólag Bardocz János is a papság házasodása mel
lett volt.

Visszatérve a radikális papság követeléseihez, a cölibátus eltörlé
se mellett a másik igen gyakran hangoztatott követelés az egyházkor
mányzat reformja, demokratikus, képviseleti alapra való helyezése. 
"Fektessétek az egyházi kormányzatot a lehetséges legtágasb képvise
letre, hogy így együtt dolgozhassunk a reformáció nagyszerű szőlőjé
ben..." — javasolta Schwendtner Mihály. Prámer Alajos, a Kassai egy
házmegye szentszéki jegyzője részletesen is kidolgozta az új egyházkor
mányzati alapelveket. Prámer hitbeli meggyőződése ellenkezett a kora
beli egyházkormányzati rendszerrel:
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"Nézzük egyházunk ős szerkezetét, feltaláljuk-é ebben az abszolút 
hatalomnak megalapítását? — Nem. Lehetetlen: hogy Jézus, — az Iste
nember — az emberiség jótevője, ki mint legjobb pásztor életét adta 

övéiért, az emberi jogok hirdetője, — az eléggé nem méltányoltatott 
emberi méltóság visszaállítója, — a minden szavaiból emberszeretetet 

lehelő legjótékonyabb polgár lehetetlen: hogy az egyházában felállított 

hatalmat abszolutizmusra akarta volna fektetni." Szentírási idézetek
kel igyekszik bizonyítani, hogy az egyházkormányzat kezdetben a püs
pökökre és a presbiterekre volt bízva. A középkorban, "ezen gyászos 

időben" nemcsak az egyházkormányzat módja változott meg (kialakult 
a püspöki abszolutizmus), de bevezették a papi nőtlenség termé
szetellenes törvényét is. A káptalanokat el kell törölni, s ezek helyébe 
— a kor igényeinek megfelelő — presbiteri tanácsokat kell felállítani. A 

presbiteri tanácsot az egyházmegyei és a nemzeti zsinathoz hasonlóan, 
a papság demokratikus választás útján hívná életre. Műve a szent ha
gyomány sajátos értelmezése mellett a francia liberális katolicizmus 

hatását viseli magán. "Nincs szüksége az egyháznak semmi világi poli
tikából merített fondorkodásokra... Félre az egyházból minden tekervé- 

nyes politikai utakkal, ez isteni egyházban az egyenes út legjobb, leg
biztosabb út, ez az isteni igazság, ez a csalhatatlanság szent útja." A ra
dikális papság az ilyen átalakításokhoz szükséges küldetéstudatot sem 
nélkülözte, hiszen Schwendtner szerint ahogy a szabadságáért küzdő 

Magyarország a törvényesség sérelme nélkül a civilizáció mintájául 
szolgál, úgy kell a magyar papságnak is a többi nemzetek számára pél
damutatóan az egyházi reformért küzdeni, "anélkül, hogy a valláson 

csorbát üssön."
A radikális papság nézeteit nem tette magáévá valamennyi tábori 

lelkész, de közülük szépszámmal jelentkeztek hadlelkészi szolgálatra. 
Ez elveik konzekvens megvalósításával is indokolható, hiszen a nemze
ti üggyel való azonosulás a háború kitörését követően egyre inkább a 

hadseregbe való belépést, illetve a katonák lelkesítését jelentette, amit 
a közvélemény el is várt. A radikális papság ilyen irányú tájékozódását 
az a meggyőződés is elősegíthette, hogy az "egyházi abszolutizmus" 

megtöréséhez a liberális állam segítségére lesz szükség, így annak 

fennmaradása az egyházi reform szempontjából is döntő jelentőségű. 
Miután követeléseiket röviden összefoglaltuk, lássuk kik tartoztak még 

ehhez a körhöz a tábori lelkészek közül.
Lutter Ferdinánd piarista szerzetes 1848-ban tagja volt a rend de

mokratikus átalakítása érdekében megalakított háromtagú ideiglenes
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választmánynak. Eötvös József bevonta a középiskolai reformmal kap
csolatos előzetes megbeszélésekbe, mint szakértőt. 1848 szeptemberé
ben tagja volt az ún. forradalmi nagykáptalan által Eötvöshöz küldött 

delegációnak. Az osztrákok 1849 márciusában tanártársaival együtt el
mozdították a budai gimnáziumból. Már említettük, milyen mély ha
tást gyakoroltak a francia forradalom eszméi Könyves Tóth Mihályra. 
Hasonlóan renitens személy lehetett Sükösd Sámuel is, akit 1843-ban 
azért nem avattak lelkésszé, mert a generális szinóduson kérdéseket 

tett fel az elnöknek. Horváth Pius a Nemzeti 1848. május 30-i számá
ban ostorozta a jezsuitáktól örökölt meddő oktatási rendszert, amely
ben "a tanárok ügyszólván gépek voltak" és gyakran olyasmit kellett 

tanítaniuk, amihez nem volt érzékük. Követelte a tanítói kar méltá
nyos ellátását és az egyháziak uralma alóli emancipációját. Összetűzés
be került rendi elöljáróival Gasparich is, akit a Helytartótanács illeté
kesei már a reformkorban azzal vádoltak, hogy inkább hirdeti a nacio
nalizmust, mint a megfeszített Krisztust. Löw Lipót és Einhorn Ignác 

is összeütközött egyházának konzervatív tagjaival. Frint Mihály két 
társával együtt egyenesen püspökének (Bémer László) elmozdítását kö
vetelte Eötvös Józseftől.

Természetes, hogy ez a réteg másként gondolkozását öltözetében 

is igyekezett kifejezésre juttatni. Vidasics ideiglenes utasításában nem 

érintette a ruhaviselet kérdését, csak az "egyházi jellem" fenntartását 

hangoztatta, de rendesen világi ruhában járt. Mednyánszky Cézár a tá
bori lelkészek ruházatáról a következőket jegyezte fel: "A papi öltöny 

csupán csak a szoros értelemben vett egyházi szertartásoknál haszná
landó, minők: az isteni tisztelet tartása, a szentségek kiszolgáltatása, a 

temetés, és midőn a csatában sz.kereszttel előremenvén, a seregeket 
lelkesíti. Különben hivatalos egyenruhája ez: fekete attila egyszerű vö
rös selyem zsinórral, az attila bal oldalán fehér kis kereszt, fekete nad
rág, magyar kalap."

Mednyánszky maga is megnövesztette szakállát és vörös "törzslel- 

készi" ruháját csak különleges napokon viselte, amikor tábori lelkészi 
funkcióját gyakorolta. Gasparich "rövid hajat és bajuszt viselt" emellett 
térdig érő kabátot és pantallót hordott, amit egy kis pörge kalap egészí
tett ki. Könyves Tóth Mihály egyszerű fekete palástban lovagolt a nem
zetőrök között, de előfordult, hogy a debreceni nemzetőrök ruházatát 

öltötte magára. Szabó Richárd szakállt és bajuszt növesztett. 
Schwendtner sem maradt el e téren, neki is szakálla volt és világi ma
gyar ruhában járt.
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A tábori lelkészek közül többen fegyverrel is küzdöttek a szabad
ságért. Bíró Sándor rétyi református lelkész először a nemzetőrséget 
szervezte meg állomáshelyén, majd a magyar hadsereg tábori lelkésze 

volt, a szabadságharc végső időszakában pedig (miután tábori lelkészi 
állásáról lemondott) századosként szolgált. Gasparich Kilit is kardot 

kötött oldalára. Halászi György református lelkészből azért lett tábori 
lelkész, mert sebesülése következtében további fegyveres szolgálatot 
már nem tudott ellátni. Komis József Aradon beállt a nemzetőrök közé, 
csakúgy mint Kovrik Artúr, aki a békésszentandrási nemzetőrök főhad
nagya volt. Nem hiányzott a kard Könyves Tóth Mihály oldaláról sem. 
Liebhart Lukács tanár, a baranyai nemzetőrök tábori lelkésze, majd fő
hadnagya a tanítványait rendező tisztnek állítólag a következőket 
mondta a gyakorlótéren: "Engedje meg őrnagy őr, hogy én, ki eddig 

ezen ifjak szellemi vezére valék, most se legyek kényszerítve őket ön
magokra hagyni, midőn a hon védelmére állanak." Lukács Dániel 1848 
októberében a debreceni nemzetőrség zászlótartója volt. A tábori lelké
szi szolgálatot a karddal váltotta föl Pányik Ernő cisztercita szerzetes 

is. Tábori lelkészi kinevezése előtt tüzér (tűzmester) volt Rózsafy Pál. 
Ugyancsak fegyverrel harcolt tábori lelkészi kinevezése előtt Rudics 

Dénes cisztercita szerzetes. A fegyveres nemzetőri szolgálat alól nem 

vonta ki magát Schwendtner Mihály és Szabó Richard sem. Az egyház
fegyelmi helyzet tehát a katonai-fegyelmi viszonyoktól eltérően változa
tosabb képet mutat. A tábori lelkészek jelentős része a háború jellegé
nek megítélésétől függetlenül is szabálytalanságot követett el, akkor is, 
ha Gasparich blaszfémiával terhelt beszédét nem tekintjük általános 

jelenségnek. A beszéd minket érdeklő része, amely 1849 tavaszán Zala 

megyében hangzott el, egy toborzás soréin, a fiatalságot a következő
képpen oktatta: "Két fiát küldte hozzánk az Isten. Az égjük volt Jézus 

Krisztus minden nemzet számára, a másik Perczel Móric a magyar 

nemzet számára. Most elvezetlek benneteket ehhez, aztán meg amah
hoz."

A fegyelmi viszonyok területén találkoztunk az eddigiek során a 

cs.kir. hadsereg és a magyar hadsereg tábori lelkészeinek helyzetében 
a legnagyobb különbségekkel. A magyar hadseregben nem alakult ki az 

önálló elismerési rendszer, így a tábori lelkészek többsége csak írásbeli 
elismerésben részesült. Egyházfegyelmi vonatkozásban pedig a magyar 

hadsereg tábori lelkészei között a forradalmár papok (lelkészek) is sze
repet kaptak. Ez annál könnyebben megtörténhetett, mert a liberális 

közvélemény papsággal szembeni elvárása és a liberális, illetve radiká-
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lis papság politikai célkitűzése ezen a ponton egybeesett. A fegyvertfo- 

gó papokat a katolikus töténetírók sem ítélték meg szigorúan. Meszlé- 

nyi Antal 1928-ban így foglalta össze róluk véleményét: MA fegyverfogás 

által irregularitást követtek el, de pálcát nem tört felettük senki, hisz 

egyeseket a haza nagy szeretete, másokat a helyzetparancsolta szük
ség, mindnyájukat pedig a lelkűk előtt lebegő szent cél igazol. „33
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Összefoglalás
Áttekintésünk végére érve szeretnénk megvonni munkánk mérle

gét. A magyar hadsereg tábori lelkészeinek munkáját döntően befolyá
solta az önálló apostoli tábori helynökség létének hiánya. Ennek felál
lítását a kormány tagjai főként politikai megfontolásokból sürgették, de 

megvalósulása esetén a tábori lelkipásztorkodás szilárdabb keretek kö
zött indulhatott volna meg. Ennek ellenére a magyar hadsereg tábori 
lelkipásztorkodása mindvégig a cs.kir. hadseregre emlékeztetett. Ezt 
részben magyarázza az a tény, hogy a Magyarországon állomásozó 

cs.kir. alakulatok jelentős része (28 zászlóalj és 9 huszárezred) csatla
kozott a szabadságharc hadseregéhez, s köztük természetesen tábori 
lelkészek is voltak. így nagy jelentősége volt a tábori főpapok magatar
tásának is. Az adminisztráció szempontjából is a legcélszerűbb az ér
vényben tartható előírások érvényességének fenntartása volt. Ugyan
akkor ez a megoldás hátrányosan befolyásolta a nem katolikus tábori 
lelkipásztorkodás kiépítését. Nem véletlen, hogy az osztrákoktól örö
költ adminisztráció ennek érdekében lényegében semmit sem tett. A 

politikai helyzet nem tette lehetővé az önálló tábori püspökség felállítá
sát, így a tábori lelkészek vezetői a szabadságharc során csak ideigle
nes rendelkezéseket hozhattak. Bármennyire eltérő politikai felfogásű 

is volt Czigler, Vidasics, illetve Mednyánszky Cézár, ezt a tényt egyi
kük sem hagyhatta figyelmen kívül. Mednyánszky tervezetének elké
szítése során Leonhard tábori püspök könyvét is figyelembe vette. Vé
leményünk szerint a gyakran világi ruhában járó Vidasics és a szakállt 
növesztő Mednyánszky között nem volt olyan jelentős felfogásbeli kü
lönbség, mint azt a szakirodalom korábban feltételezte.

A tábori lelkészek állomáshelyével kapcsolatos eszmefuttatásunk 
lényege, hogy ez elsősorban adminisztratív probléma volt, amelyre az 

ezred-plébánia rendszer felbomlása miatt utaltunk, szemben a cs.kir. 
hadsereggel, ahol ez a rendszer 1869-ig fennmaradt. A rangviszonyok 

kérdésében a hasonlóság még nagyobb volt: a tábori lelkészeket a tisz
tek között tartották számon, de tisztekké csak adminisztrációs hiba kö
vetkeztében nevezték ki őket. A fizetésekkel kapcsolatban nem sok új
donsággal szolgálhattunk. A fizetésemeléssel kapcsolatos sikertelen 

erőfeszítések történetét már korábban feldolgozták, táléin csak az a 
meglepő, hogy a gyakorlatban mennyire eltérő volt a lelkészek díjazása. 
A felekezeti viszonyokkal kapcsolatban sikerült kimutatnunk, hogy 

1849-ben rövid idő alatt a lakosság felekezeti megoszlásának és a fő- il-
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letve törzstiszti kar felekezeti viszonyainak megfelelő vallási megoszlás 

jött létre. Ez a tény, valamint a hadügyi adminisztráció ezirányú tervei 
egyértelműen bizonyítják, hogy a kormány ezen a téren is igyekezett a 

vallási egyenlőség elvét a gyakorlatba átültetni. Valótlanok azok az ál
lítások, amelyek szerint a kormánynak nem maradt ideje 1849-ben a 

vonatkozó törvénycikk megfelelő paragrafusának végrehajtására.
A nemzetőrség tábori lelkészei sajátos átmenetet képeztek a kise

gítő lelkipásztorok és a hadsereg tábori lelkészei között. A Nemzet
őrségi Haditanács hivatalosan, de jure nem ismerte el létezésüket, nem 

vette őket állományba. A nemzetőrség alakulatai viszont de facto mégis 

választottak tábori lelkészeket, sőt Batthyány idézett rendelete szük
ség esetén az egyházi hatóságokat is tábori lelkészek kiállítására köte
lezte. A hivatalos felfogás ellenére tehát mégis léteztek, és mivel a kü
lönböző alakulatokat rendszerint vegyesen alkalmazták, szerepük nem 

korlátozódott kizárólag a nemzetőrség lelki gondozására. Felekezetileg 
kiegyenlítő, hiánypótló szerepet is betöltötték, főként 1848-ban, szolgá
lati idejük azonban rövidebb, állomáshelyükhöz való kötöttségük pedig 

lazább volt, mint hadseregbeli társaiké.
A hitélet áttekintése nyilvánvalóvá tette, hogy ebben a forradalmi 

hadseregben meglehetősen intenzív hitélet folyt. Ezeknek az esemé
nyeknek a jelentős része valamilyen katonai eseményhez (zászlószente
lés, hálaadó istentisztelet, temetés stb.) kapcsolódott.

A magyar hadsereg tábori lelkészei három, néha egymást metsző 

rétegből tevődtek össze. Kezdetben legnagyobb súllyal a cs.kir. hadse
reg egykori lelkészei látták el a szolgálatot. Csakhamar két másik jól 
körülhatárolható réteg csatlakozott hozzájuk. Az egyik a liberális, illet
ve radikális meggyőződésű lelkészek köre. Utóbbiak gyakran egyházi 
elöljárókkal is konfrontálódva harcoltak a "korszellem" győzelméért a 

világban és az egyházban. A másik réteg a menekült lelkészek csoport
ja, akiknek sokszor éppen a magyar kormány iránti hűségük miatt kel
lett parókiájukat elhagyniuk. Azoknak a folyamodóknak is, akiknek 
nem kellett elhagyni állomáshelyüket, a tábori lelkészi állás egyúttal 
anyagi felemelkedést is jelentett. A hadlelkészek szerepe a hadsereg
ben nem korlátozódott pusztán az egyházi funkciók ellátására. Lénye
ges volt a hadseregben vállalt politikai szerepük is. A cs.kir. hadsereg
hez hasonlóan igyekeztek hozzájárulni a katonai rend és fegyelem meg
szilárdulásához, lelkesítették a katonákat és a harc közben is képvisel
ték az időnként háttérbe szoruló humanitást. Megítélésünk szerint az 

1848-49-es magyar hadsereg nem harcoló testületéi (az orvosok, a had-
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bírók, a méneskar alkalmazottai stb.) között a tábori lelkészek is fontos 

szerepet játszottak, így tetteik is méltók arra, hogy az utókor előtt ne 

merüljenek feledésbe.
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1. Az Apostoli Tábori Helynökség történetéről: Bielik 1901. 83-296. o.; 
Borovi 1992. 29-106. o.; Melichár 1899. 13-287. o.; Hermann E. 
1931. 12. о.; P. Schrotti 1915. 561-581. o.; Lexikon für Theologie und 

Kirche VII. köt. 416-417. о.; Katolikus Lexikon IV. к. 302. о.; Ges
chichte der к. und к. Wehrmacht. I. К. 71. о. Balogh-Gecse-Varga 
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viszonyokról: Bielik 1901. 288-294.0.; Melichár 1899. 47-50.o.; Boro
vi 1992. 54-60.o.; Dezső 1941. 49-53.0. Taubinger 1930. 568-570.o.; 
Harsányi 1926. 27-60.o.

4. Simonfalvay Antal rendelete MOL H 75 1848:3416 (iktatókönyv), 
Markovich Antal kinevezésének iratai HL VI. 34. 6.d. 1848: 1-6 föl. 
Czigler állomáshelye: M. Sehern. 1847. 25.о. Czigler előterjesztése 

MOL N 31 24.es. 1848:1956 (Eredeti tisztázat A tábori püspökség 

felállításának történetéről F. Kiss Erzsébet 1987. 313 és 348-350.O. 
Urbán 1976 62-63.0. Hajdú 1933. 78-79.0. Borovi 1992. 64-66.0. A 

minisztérium közleménye: Közlöny 1848. jünius 29. 78.o.

5. Az elszakadt juriszdikciós szálakról Hermann E. 1931. 15.o. ill. Her
mann E. 1973. 428-429.0. Borovi 1992. 64-71.0. U.ő. a 65. oldalon té
vesen állítja, hogy Czigler püspöki kinevezésének javaslatát a nádor 

vetette fel először, a 66. oldalon a tábori püspökség felállításával 
kapcsolatos kísérlet során csak a pénzügyi szempontokat veszi figye
lembe. Az egyházjogi megfontolásokról Szeredy 1883. I.k. 154-155.0. 
és 305.o. és 622-623.0. A tábori püspökség felállításáról folytatott le
velezés MOL N 31 24.es. és 26.es. (Benne Stuller id. levelének ere
deti tisztázata. Az iratot a KLÖM XII. nem közli.) MOL H 54 

1848:566. Kossuth 1848. augusztus 1-én István nádorhoz intézett le
velét a fogalmazvány alapján (MOL H 25 1848:1595) közli KLÖM 

XII. 652.0. Az irat eredeti tisztázata MOL N 31 25.es. A minisztéri-
válasza Józef Miodonyszky gyóntatással kapcsolatos kérdéseire 

MOL H 75 1849:7784. Jaross Vince hazafiságáról lásd Palkovics Ká
roly koránybiztosnak a vallás és közoktatási minisztériumhoz inté
zett jelentését (Esztergom, 1849. jünius 25.) MOL H 64 d.sz. Jaross
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Vince javaslata a juriszdikciós probléma megoldására H 56 37. kútfő 

1849:603.

6. Czigler kinevezéséről: Hermann E. 1931. 13-14.0. Urbán 1976. 62- 

63.0. F. Kiss Erzsébet 1987. 350.O. tévesen állítja, hogy Menyhárth 
Lajos komáromi várlelkészt is kinevezték a minisztériumhoz egy ír
nokkal egyetemben. A tévedés alapja Mészáros helyeslő megjegyzé
se lehet Czigler előterjesztésén. Ez azonban dátum nélküli, s felte
hetően a miniszter Török Bálint előterjesztésére megváltoztatta ere
deti véleményét. Czigler kinevezésében a miniszter világosan megfo
galmazta, hogy csak Ujhely Imre kinevezéséről lehet szó. A kineve
zéssel kapcsolatos iratok.MOL H 82 73. kútfő 270 és 297. tétel. MÓL 

H 147 7.d. 1848. december 2. (Az eddigi hadtanáccsal egyesült kirá
lyi magyar hadügyminisztérium rendezési terve). Menyhárth Lajos 

nevét egyébként gyakran tévesen adják meg a szerzők. Szinnyei Jó
zsef naplójegyzeteiben a "Menyhárt" alakot használja, míg F. Kiss 
Erzsébet — szintén tévesen — "Menyhardt"-ként említi (F. Kiss Er
zsébet 1987. 350.O. 567.0.). Aláírása HL VI.34. 6.d.-ban megtalálha
tó. A hatáskörről még: Közlöny 1848. december 12. 874.0. és Gelich 
Il.k. 31 és 35.0. Czigler előterjesztései: MOL H 75 1848:9749; MÓL 

H 82 21. kútfő 1848:9731, 1848:10588, 1848:11090; Közlöny 1848. 
december 25. 929.0. Czigler résztvett a Pesti Hadbíróság munkájá
ban 1849—ben. HL Abszolutizmus kori levéltár Pesti Hadbíróság 

1849-2^164 4. csomó.

7. Vidasics kinevezéséről: A Jászóvári Premontrei Kanonokrend... 
1902. lll.o. 116-117.0. Hermann E. 1931. 15.o. Hermann E. 1973. 
429.0. F. Kiss Erzsébet 1987. 360.O. 614.0. Borovi 1992. 68-71.0. 
MOL H 75 1849:610, 1849:1073. A kinevezés időpontja: Közlöny, 
1849. január 24. 31.o. Vidasics életéről: A Jászóvári Premontrei Ka
nonokrend... 1902. 338. o. Szaitz 1834. 36.o. Hegyesi 1885. 186.o. Dr. 
Horváth Balázs: Fehér-pap honvédek. In: Hohenauer 1898. 126.о. A 

Ludoviceum országgyűlési vitájáról Borovi 1992. idézett része mel
lett Gelich II. 23-25.0.

8. A személyzet kinevezéséről: MOL H 75 1849:1803, 1849:3279, Köz
löny, 1849. február 17. lll.o., és 1849. március 23. 212.o. MOL H 75 
1849:16552. Vidasicsot és Mednyánszkyt tévesen együtt említi a mi
nisztériumba Gelich II. 265.0. A tévedést kijavította Hermann E. 
1931. 16.0. F. Kiss Erzsébet 1987. nem foglal állást egyértelműen a 

kérdésben, mert a 614. oldalon azt állítja, hogy Vidasicsot 1849. jú-
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nius 19-én felmentették állásából, a 373. oldalon viszont ennek az 
ellenkezőjét mondja: „Vidasicsot az előző osztályigazgatót csak júli
us 19-én mentették fel, ezért még szerepel a Szegedre utazók jegyzé
kében is.” Borovi 1992. a 78. oldalon ismét visszatért ahhoz a vari
ációhoz, hogy a Vidasics és Mednyánszky együtt dolgoztak a minisz
tériumban. Ezzel szemben úgy véljük, az hogy Vidasics feltételezhe
tően a minisztérium személyzetével együtt hagyta el a fővárost 
1849. júliusában, még nem bizonyítja azt, hogy ténylegesen a had- 

lelkészi osztályban dolgozott. Amint nem lehet döntő érv az a kelte
zés nélküli fizetési kimutatás sem, amely Mednyánszkyt és Vidasi
csot együtt szerepelteti a hadlelkészi osztályban (MOL H 147. 7. d.). 
Itt feltételezhetően adminisztratív hibáról van szó. A kérdés eldön
tése során figyelembe kell venni Szabó Imre hadügyi államtitkár 

Horváth Mihálynak írt levelét (Budapest, 1849. június 19.), amely 

szerint Mednyánszky kinevezésével Vidasics hivataloskodása meg
szűnik (MOL H 62 1849:1029, hivatkozik rá F. Kiss Erzsébet 1987. 
614.0.) Ennél is lényegesebb, hogy a tábori lelkészi osztály iratanya
ga szerint 1849. június 19-ig Vidasics, június 20-tól pedig Med
nyánszky Cézár irányította az osztályt, egyetlen olyan irat sem ta
lálható itt, amely a közös hivataloskodást bizonyútaná. (A MOL H 
147 7.d.-ban található fentebb említett irat nem tartozik a tábori lel
készi osztály iratanyagához.) Az osztály átadására Szabó Imre még 

azt megelőzően utasította Vidasicsot, mielőtt Mednyánszky Cézárt 
értesítette volna osztályigazgatói kinevezéséről. Szabó Imre - Med
nyánszky Cézár, Budapest, 1849. június 19. MOL H 75 1849:21641. 
Eredeti tisztázat.

9. Vidasics tevékenységéről Hermann E. 1931. 16-19.0. Különösen a fi
zetésemeléssel kapcsolatos erőfeszítéseket tárgyalta részletesen. Té
ved azonban akkor, amikor azt állítja, hogy Vidasicsnak nem sike
rült megtudni az aradi kórházban alkalmazott evangélikus illetve 

református lelkészről, hogy ki alkalmazta őket, mennyi a fizetésük 

stb. Magyari Alajos, az aradi tábor felügyelő lelkésze 1849. május 

14-én kelt jelentésében válaszolt az osztályfőnök kérdéseire (MOL H 

75 1849:1603. Iktatókönyv). Vidasics munkáját a minisztériumban 

összegzi Borovi 1992. 70-75.O. Idézetei, hivatkozásai pontatlanok. 
Például a szöveghűség mellőzésével idézi Vidasics öt pontba foglalt 
követelményrendszerét, amelyről azt állítja, hogy Vidasics Med
nyánszky Cézárnak küldte. A hivatkozásban szereplő iratban ennek
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nincs nyoma. A kinevezések alkalmával megfogalmazott instrukciók 

MOL H 75 1849:2505, 1849:4201, 1849:4768, 1849:5482. Az osztály 

jelentései: MOL H 75 1849:6205, 14762 (iktatókönyv), 1849:20227, 
H 86 l.d. A jelentések pontos beküldésével kapcsolatos felhívások: 
MOL H 75 1849:1599 (közli Közlöny, 1849. január 30. 49.o.), 
1849:1851 (közli Közlöny, 1849. február 1. 55.o.), 1849:2929, 
1849:3489 (közli Közlöny, 1849. február 20. 117.o.), 1849:6820, 
1849:7997 (Vidasics öt pontban foglalt követelményrendszere), 
1849:15317 (közli Közlöny, 1849. május 25. 425.0.) A fizetésemelés 

érdekében: MOL H 75 1849:9131, 1849:9900, 1849:11012,
1849:13794. MOL H 2 OHB 1849:5589 (közli KLÓM XV. 53.o.). A 

lelki élet előmozdításáról: HL 1848/49. 14/284. 14/308. MOL H 75 

1849:10227, 1849:5614. Adománya: MOL H 75 1849:8639 (közli Köz
löny, 1849. április 3. 247.0.). Szemleútjáról MOL H 75 1849:8521, 
MOL H 83 2.d. 2. tétel 236. föl. Korponay ezredes lányának keresz
teléséről. Születési és keresztelési könyv a magyar hadseregnél 
1849. január 1-től. In: MOL H 86 l.d. (töredék).

10. Mednyánszky Cézár életéről: Sehern. Strig. 1848. 224.0. Sehern. 
Strig. 1849. 242.0. Némethy 1894. 779.0. Ambrus 1892. 51-52.0. Ba
lázs 1993. 264-265.0. Óvári-Avary 1927. 419-431.0. Mednyánszky 

Dénes báró 1900. Kozma György III. k. 336-337.0. Rozsnyai Kálmán: 
Kalandos Mednyánszky Cézár. OSZK Kézirattár Fol.H. 2157. Zakar 

1992. 136-149. Mednyánszky nagy jövőjéről: Czóbel Istvánná (szül: 
báró Mednyánszky Margit) visszaemlékezései, in: Óvári-Avary 

1932-1950. Irodalmi feldolgozás: Sárközi 1979. A zohori hívek gyűj
téséről Közlöny, 1848. december 16. 893.0. Az elmaradt tábori lelké
szekről: MOL H 75 1848:10029, 1849:514,1849:449, 1849:25679. 
Mednyánszky Cézár kinevezése: MOL H 75 1849:3553. MOL H 82 
21. kútfő 1848:8030. Görgeinek kifejti nézeteit a tábori lelkipásztor
kodásról: Mednyánszky 1858. 35-36.0. v.ö. Óvári-Avary 1930. 37.o.

11. Chárusz László alkalmazásáról MOL H 75 1849:22738 (tisztázat) ill. 
1849:21623 (fogalmazvány). Az alkalmazási szempontokról Med
nyánszky 1858. З6.0. (A visszaemlékezést itt és a továbbiakban saját 
fordításunkban közöljük.) v.ö: Óvári-Avary 1930. 37.o. Előterjeszté
sei, kiáltványa MOL H 115 l.d. 2.d. HL 184$/49. 2Q/405.

12. Mednyánszky tervezete: MOL H 75 1849:21641 illetve MOL H 86 

l.d. d.n. Vidasics megdorgálásáról: A Jászvári Premontrei Kanonok
rend... 1902. II6.0.
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13. Görgei felfogása az újonnan kinevezendő osztályfőnökökről MOL H 

62 1849:1029, az iratból idéz F. Kiss Erzsébet 1987 369.0. Med- 

nyánszky megerősítése körüli huzavonáról Zakar 1992. 137.o. A sze
mélyzetről: MOL H 147 7.d. MOL H 75 1849:21572, 21895 (iktató
könyv), 22738, (fogalmazványa: 21623), 23949, 24841, 26213. MÓL 

H 86 l.d. ( a HM általános iratanyagában iktatószáma 1849:23891 

volt), MOL H 77 2.d. 1849: 24148. Munkájáról: Mednyánszky 1858 

48-49.0. Távollétéről: MOL H 75 1849:24006. Vidasics törekvéseinek 

folytatása: MOL H 86 l.d. Szeged, 1849. július 19. MOL H 75 
1849:25543, 24500 (= Közlöny, 1849. július 18. 564.0.), 21642 (ikta
tókönyv v.ö Közlöny, 1849. június 24. 522.o.), Közlöny, 1849. július 

17. 559-560.O. A házasságokról: H 86 l.d. (eredeti iktatószáma 
21841), MOL H 75 1849:21639, MOL H 62 1849:1039 (v.ö Közlöny, 
1849. június 26. 525.0. F. Kiss Erzsébet 1987. 373.o. 500.O. 570.O. 
618.0. Támár Imrét tévesen Zimár (Zámár) Imre néven említi v.ö 

MOL H 147 7.d. „Összeírása a hadügyi minisztérium itt jelenlevő 

személyzetének.” Szeged, 1849. július 9. Hermann E. 1931. 21.o. úgy 

véli Mednyánszky Cézár „az adminisztrációval nem törődött sokat... 
Tábori főlelkészi működésének tulajdonképpen nincs nyoma az ira
tokban.” Hermann E. 1973. 429.0. megismétli, hogy Mednyánszky 
Cézár főlelkészi ügykörével nem törődött. Ezt a téves felfogást veszi 
át Borovi 1992. 78-80.O., ő a személyzetet is összekeveri, a személy
neveket pontatlanul adja meg. Mednyánszky osztályfőnökként vég
zett munkájáról alig közöl valamit. Mednyánszky rendelete az állo
másukat elhagyó lelkészek ellen MOL H 75 1849:25250 (= Közlöny, 
1849. július 18. 564.0.), kiáltványa MOL H 75 1849:25241 (= Köz
löny, 1849. július 17. 559.0.). A tábori lelkészi állások betöltöttségé- 

ről Közlöny, 1849. július 18. 564.0., valamint a hadlelkészi osztály 
előterjesztési ívének töredéke 1849. június 30-tól: MOL H 86 l.d. 
Tábori lelkészek további kinevezéséről MOL H 75 1849:26325, 
26355, 26323 (iktatókönyv), 26324 (iktatókönyv), 25955, 25956, 
26394, 26395, 26396, 26397. HL 18W49. 4Q/149. Horváth Mihály az 

egyházi vezetők bevonására törekszik a tábori lelkészek kinevezésé
vel kapcsolatban MOL H 56 8. kútfő, MOL H 62 1849:683, 913, 
MOL H 75 1849:25952, ez utóbbi jelzett alatt Mednyánszky elutasí
tó véleménye is.

14. Vajda Ignácról: M. Sehern. 1847. ЗЗ.о. Schern. Trans. 1848. З.о., 
162.0. MOL H 57 1. kútfő 33. tétel, MOL H 75 1849:16972 (iktató-
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könyv), 21186 (iktatókönyv), 22036, 22443, 25251. MOL H 56 40. 
kútfő 1849:166. Jakab 1880. 278.0. Bierbauer Józsefről: Hermann E. 
1932. 22.0. MOL H 2 (OHB) 1848:1328 (= KLÓM XIILk. 243.0.), 
MOL H 75 1849:449, 2844 (iktatókönyv), 3703 (iktatókönyv), 22306. 
MOL H 82 21. kútfő 1848:8030. MOL H 2 (OHB), 1849:1443 (az ira
tot a KLÖM nem közli). Menyhárth Lajos kinevezése és feladatai 
Szinnyei 1887. (Komárom) 247.o. 319.0. 373.0. Erdősi Imre kinevezé
se és feladatai. MOL H 75 1849:25957 (= Közlöny, 1849. július 27. 
593.0.), 1849:26195, 25546. Ez utóbbi fogalmazvány arra mutat, 
hogy Mednyánszky Cézár gyakorlatilag a tervezetében szereplő 

törzslelkészi feladatkört tette irányadóvá Erdősi Imre számára. Kor
da János Breinfolk Gusztávot tábori főlelkésznek ajánlja: MOL H 2 

(OHB) 1848:5301 (mutatókönyv), Fricskán Mihály kérelme MOL H 

75 1849:19662, 19863, 25405 (iktatókönyv). MOL H 62 1849:976. 
Kossuth javaslata MOL H 2 (OHB) 1849:4171. Közli KLÖM XIV. 
774.0.

15.Nemzetőr papok választása: MOL H 92 1848:2946, 3572, 948, 1048, 
1572, 1972, illetve Rónay I.k. 68-69.0. AH 1848. augusztus 16. 54.o. 
Oláh 1889. 201.о., KH 1848. augusztus 10. 159.0. Néhány esetben, 
például az Abauj megyei nemzetőrségben szolgálatot teljesített Jer- 
gencz Ferenc és Tamóczy Leó tábori lelkészi szolgálatával kapcso
latban, nem sikerült kiderítenünk, hogy szolgálati helyüket válasz
tás, vagy parancs következtében foglalták—e el. Hadlelkészi szolgá
latukról Korponay 1866-1870. 146. o. A papság nemzetőri összeírá
saival kapcsolatos vitáról: Meszlényi 1928. 179-180.O. Urbán 1973. 
58-59.0. MOL H 92 1848:785, 983, 1199, 1988, 2079. A püspöki kar 
tiltakozását közli Andics 1952. II.k. 115-119.0. Elbocsájtások: HL 

VI. 34. 6.d. 1848. július 21. Szokolszky 1904. 76.o. Mészáros vélemé
nye MOL H 54 1848:223. Batthyány 1848. szeptember 14-i rendelete 

Urbán 1973. 156.0. MOL H 92 1848:3672, Közlöny, 1848. szeptem
ber 18. 511.0. Lelkészek kirendelése nemzetőri szolgálatra: Szőcs 

Sebestyén: Csány László kormánybiztosi tevékenysége 1848 április
tól szeptember végéig. In: Molnár 1990. 82.o. Sisvay Mártonról: HK 

1941. 234.0. Hermann E. 1932. 70.o. Közlöny, 1848. augusztus 21. 
364. о. KH 1848. július 29. 113.0. Kun Károly tevékenysége a Közép- 

szolnok megyei táborban: PH 1848. november 9. 1052-1053 és 1848. 
november 16. 1077.O., KH 1848. november 10. 504.o. A tábor elha
gyásáról Közlöny, 1848. október 21. 659.o. HK 214-244.0. (Eperjesy
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Ferenc naplójegyzetei). Imády Károlyról: KH 1848. augusztus 10. 
159.0. és 1848. november 2. 477.0. Horváth Piusról: Balanyi-Biró 

stb. 1943. 173.0. Vigilia 1948. 132-154.0. Bezerédy Kristóf zászlóalj
parancsnok dicsérete: KL For 0-4. V73/10. Gál 1948/1 20.o. MOL H 

75 1849:19583.

16.A magyar hadsereg létszámáról Bona 1987. 40-63.O. A tábori lelké
szek névsorát a dolgozat függelékében közöljük.

17. A katolikus papság társadalmi gyökereiről Csorba 1990. 165-166.0. 
Marczell Ákos pályafutásáról: Némethy 1894. 764-765.0. Menekülé
séről: MOL H 86 l.d. Marczell Ákos-Mednyánszky Cézár. Szeged, 
1849. július 15. Névmagyarosítások a Csanádi egyházmegyében: Ko- 
váts 1908. 361.0. Benőfi népdalgyűjtéséről Szinnyei 1980-1981. I.k. 
871-872.0. A Csanádi papnevelde „munkás-kör”-éről Kováts 1908. 
325-326.0. Gasparich nyilatkozata Gasparich 1844. lO.o. Az alsópap
ság 1848-as mozgalmáról Horváth 1865. I.k. 35-38.0. Meszlényi 
1928. 48-62.0. Andics 1949. 65-71.0. Török 1941. 17-48.0. Hermann 

E. 1973. 424.0. Szabó Richárd a cölibátusról. Szabó R. 1848/2. 1-69.0. 
Lutter Ferdinánd 1848-as tevékenységéről Balanyi, Biró stb. 1943. 
167-169.0. Demokratikus fordulat a debreceni igehirdetésben. Varga 

1936. 17.0. Szobolai Pap István felhívásának eredményéről. MOL H 

82 21. kútfő 1848:10600. Kármán Pál javaslata: MOL H 2 (OHB) 

1848:5894. További protestáns folyamodványok: MOL H 57 10. kút
fő 1849:308 (Pap Albert) MOL H 75 1849:14242, 21632 (Krizsán Jó
zsef, Roth Márton). Dr. Taubner Károly folyamodványa MOL H 57 

1848:4. kútfő, 1. tétel, különböző tudományos intézményekben lévő 
tagságháról M. Sehern. 1847. 73.o., kitüntetéséről Bielik 1901. 328.0.

18. Folyamodványok: Matolcsy János MOL H 75 1849:13615, Igaz Dáni
el MOL H 75 1849:18339, Szilágyi László MOL H 75 1849:19097, 
Roth Márton MOL H 75 1849:21632, Támár Imre MOL H 75 

1849:21901, Horváth Ferenc MOL H 75 1849:22220, Balogh György 
MOL H 75 1849.20601, Molnár István MOL H 75 1849:21292, 
Saaghy Vendel és Marczell Ákos folyamodványa MOL H 86 l.d. Sze
ged, 1849. július 15, Kovrik Artúr MOL H 75 1849:25401, Einhorn 

Ignác MOL H 75 1849:25335, Zimka János MOL H 75 1849:22804, 
Blaskó Antal MOL H 75 1849:23048, Szentmiklóssy Sámuel MOL H 
75 1849:21627, Morár Miklós MOL H 75 1849:21449, Balázsi Ferenc 
MOL H 75 1849:2743, 3941 (közli KLÓM XIV. 505.O.), MOL H 2 

(OHB) 1849:1622, 2139, Galgóczi Ignác MOL H 75 1849:17298, Iván
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Tivadar MOL H 75 1849:19099, Gajdos Döme MOL H 75 

1849:18503, Sztankovits István MOL H 75 1849:25332, Schaeffer 
Antal MOL H 75 1849:14999

19. Az osztrák kinevezési rendszerről: Bielik 1901. 150-151.o. Melichár 
1899. 68-73.0. Borovi 1992. 44-45.0. de itt a szerző főhadparancsnok- 

ság helyett állandóan hadtestparancsnokságot emleget. Dallos Pál: 
MOL H 56 19. kútfő 4.tétel (1848), MOL H 75 1849:21629 (iktató
könyv), 23111, MOL H 115 2.d. Dallos Pál-Görgei Artúr Kirva, 1849. 
május 21. Mednyánszky az állások betöltéséről: Közlöny, 1849. júli
us 18. 564.0. v.ö: MOL H 75 1849:25423 (iktatókönyv). Jaczkó Ká
roly (Örkény, 1821. október 17-Bugyi, 1899. február 20.) Váci egy
házmegyés római katolikus lelkész. Vácott filozófiai és teológiai ta
nulmányokat folytatott. Ezek befejeztével 1845. július 20-án pappá 
szentelték. 1848-ban kecskeméti segédlelkész, az ókéri táborban 

hadlelkészi szolgálatot teljesített, de közelebbről nem ismert zava
rok miatt elhagyta a tábort. 1848-49-ben Kecskeméten liberális fel
fogású szentbeszédei tették népszerűvé. 1857-től plébános Dunake
szin, 1869-1872 között betegállományban volt. 1872-től borsosberé- 

nyi plébános. 1877-től 1884-es nyugdíjba vonulásáig ismét káplán. 
1888-ban reaktiválják, bagi káplán majd 1891-től haláláig admi
nisztrátor Bugyiban. (Források: Chobot 1915. 780.O. MOL H 86 l.d. 
Előterjesztési ív, MOL H 75 1849:31065, 31066; Közlöny, 1848. ok
tóber 21. 659.0. és 1848. november 1. 702.o. és 1849. június 17. 
506.O.) Hérics Antalról: Ambrus 1892. 63-65.0., Szinnyei 1887. (Ko
márom) 327.0. és 374.0., MOL H 75 1849:25839.

20. Az osztrák tábori lelkészek „rangjáéról: Bielik 1901. 97.o. és 171- 

172.0. Melichár 1899. 40.o. 258.0. Borovi 1992. 48.o. Harsányi Samu 
tiszti rangjáról tévesen: Harsányi 1926. ЗЗ.о. Átveszi ezt Dezső 

1941. 52.0. illetve Csohány 1994. 5.o. A tábori lelkészek kinevezésé
vel foglalkozó iratok többsége megjelent a Közlönyben, az iratok fo
galmazványai megtalálhatóak a MOL H 75 dobozaiban. Markovich 

kinevezése: MOL H 146 12.d. 4091.SZ. (eredeti tisztázat), másolata 

HL VI. 34. 6.d. 1848. július 24. Vidasics véleménye: MOL H 75 
1849:3949. Kohlman és Mednyánszky levélváltása: MOL H 75 

1849:22383, 25954. A tábori lelkészek létszámkimutatásai illetve 

rangjegyzéke: MOL H 75 1849:6205 illetve MOL H 86 l.d. Bíró Sán
dorról: Bona 1988. 121.o. Nagy S. 1896. 50.o. 74.o. 148.o. Szinnyei 
1980-19811.k. 1089.O. MOL H2 (OHB) 1849:5929, Egyed 1978. 9.o.,
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45.0., 68.0., 74.0., 92-94.0., 132.o., 147.o., 151.0., 172-173.0., 225.o. 
Bardocz János, Benkő Pál és Mely Károly tiszti rangjáról Történel
mi Lapok 1902. december 70.o., 1903. január 77.o. illetve Mikár 

1869. 14.0. 36.0. 189.0. Mikár 1891. 63.o. A teljesség kedvéért uta
lunk rá, hogy a közelmúltban megjelent két kiváló munkában is ol
vasható ilyen jellegű utalás Józef Niewiadomskival kapcsolatban, 
aki a lengyel lovasezredhez nyert tábori lelkészi kinevezést. Lásd 
Kovács 1989. 84.0. 278-279.0. illetve Kovács-Wysocki lll.o. és 

155.0.

21.Szolgálati hely a cs.kir. hadseregben Bielik 1901. 138-139.0. Meli- 

chár 1899. 40.0. Borovi 1992. 53.o. A tábori lelkészek állomáshelyé
ről: MOL H 82 21.kútfő 1848:11090, MOL H 75 1849:3164, 16401, 
16506, 19819. A kinevezések fogalmazványainak egy része ugyaneb
ben az iratsorozatban található. Többségük megjelent a Közlönyben. 
Morár Miklós kinevezéséről MOL H 75 1849:21449, 23317, illetve 
MOL H 86 HMk osztály előterjesztési ívének töredéke. Mihály Lő
rinc kinevezési kérelme MOL H 75 1849:16506,25863. Láposi Géza 

állomáshelyéről MOL H 2 (OHB) 1848:1801, MOL H 92 1848:6494, 
MOL H 75 1849:2966, 3668, 21995. Közlöny, 1849. február 11. 89.o. 
KLÖM XIII.k. 294.0. Novák 1906. 391.o. Molnár 1992. 408.O.

22.A fizetésekről: Mednyánszky Cézár — HM. Szeged, 1849. július 19. 
MOL H 86 l.d. (eredeti ikt. K192) vö:MOL H 75 1849:25543. A 
cs.kir. hadsereg fizetéséről: Leonhard 1842. 59-64.0. Ebből egy részt 

lefordított Melichár 1899. 264-265.0., ezt átvette Borovi 1992. 49- 

50.0. Paulovics Ferenc: MOL H 75 1849:23846. Menyhárth és 
Hyross: Szinnyei 1887. (Komárom) 426.o. 428-429.0. 430.O. 432.0. 
Gonzeczky: MOL H 75 1849:784. Homyik:MOL H 75 1849:1216 (vö.: 
Közlöny, 1849. január 25. ЗЗ.о.), Komis: MOL H 75 1849:3753 (vö.: 
Közlöny 1849. február 23. 125.0. és 126.0.), Christ MOL H 75 
1849:9853, Marán: MOL H 75 1849:8214, 25317 (iktatókönyv), 
25547, aradi lelkészek fizetései MOL H 75 1849:23317, Vidasics 

MOL H 75 1849:1073, 1430, A Vidasics-féle adminisztráció fizetése 
MOL H 75 1849:1803 (vö.: Közlöny 1849. febr. 17.111.0. és 1849. 
március 23. 212.o., MOL H 147 7.d., Mednyánszky-féle adminisztrá
ció fizetése MOL H 75 1849:21886, 21546, 24841, 26213, MOL H 77 

1849:24148, MOL H 147 7.d. A minisztériumi tisztviselők fizetését 
közli F. Kiss Erzsébet 1987. is. Az 50 pft díjról valamint a 8 frt 20 

kr-os szállásdíjról MOL H 75 1849:14971, 18273, 20096. A tisztek fi-
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zetéséről Gelich II. 60-69.O. Erdősi Imre fizetéséről: Alleker 1894. 
16-17.0. és MOL H 75 1849:26195 (vö.: Közlöny, 1849. július 27.

. 593.0.). A stólailletékről az eddigi hivatkozások mellett Leonhard 

1846. 265.0., Bielik 1901. 73.o., Melichar 1899. 273-274.0. Pótpén
zek: MOL H 75 1849:2941, 4639, 16140, 18760. Fizetésük emelését 
sürgették: Homyik István (MOL H 75 1849:4482, 14486, Christ Fe
renc (MOL H 75 1849:9084, 9853), Schwendtner Mihály (MOL H 75 

1849:9216, 10075), Dr. Korének József (MOL H 75 1849:9485, 
10226, 15921), Magyari Alajos (MOL H 75 1849:10382, 12601, 
14704, 23317, 25213, 25838), Gabriel Krantzl (MOL H 75 

1849:14598), Menyhárth Lajos (MOL H 75 1849:16140), Erdősi Imre 

(MOL H 75 1849:21622, 21630), Paulovics Fereinc (MOL H 75 

1849:23846), Marán János (MOL H 75 1849: 25317,25324,25547), 
Nagy László H 75 1849:31011). A beadványok többnyire nem talál
hatóak meg az iratok között. Vidasics a fizetésemelésért (MOL H 75 
1849:9131, 9900, 11012, 13794, 14431, 16795), Mészáros felterjesz
tése ez ügyben MOL H 2(OHB) 1849:5589, Mednyánszky ugyan
ezért (MOL H 75 1849:25543 ill. H 86 l.d. 1849. július 19.). Vidasics 

erőfeszítéseit a fizetésemelés érdekében feldolgozta Hermann E. 
1931. 18-19.0. ezt átvette Borovi 1992. 74.o. Szóba került még Bier- 

bauer József és Fricskán Mihály fizetésének felemelése is. A nem
zetőrségi papok fizetéséről MOL H 92 ll.d. 3924. sz. ill. 22.d. 9452. 
sz. Gonzeczky felmentést kér a böjti hústilalom alól: MOL H 75 
1849:25627. Vagyona kivégzésekor: Kertész 1941. 38. o. Gasparich 

inasáról ZML Letétek. (Egyedi vegyes iratok gyűjteménye.) A süme
gi Kisfaludy Emlékmúzeumtól átvett iratok 27. sz. (Az irat másola
tának elküldéséért Molnár Andrásnak ezúton is köszönetét mon
dunk.) Mednyánszky titoknoka Chárusz László volt. MOL H 147. 
ll.d. Mednyánszky — A magyar hadsereg főparancsnoksága. Buda 

alatt, 1849. május 8. Eredeti tisztázat Görgei hátiratával, illetve 

MOL H 75 1849:21623, 22738. Buday Károly adai római katolikus 
lelkész (Kalocsi egyházmegye), nemzetőri százados, miután a szer- 

bek elől Szegedre menekült, 1849. március 1-én tábori papságot 
vagy tiszti állást kért a Nagyváradon alakulásban lévő vadászcsa
patnál. Kérelmét Vukovics Sebő is támogatta. A hadügyminiszter 
végül is a nagykárolyi újonctelepre nevezte ki hadnagynak. Aradon 

esett fogságba, ahonnan a szükséges hadbírósági vizsgálat lefolyta
tása végett Budapestre szállították. A Pesti Hadbíróság előtt tett 

vallomásában elhallgatta hadnagyi kinevezését, viszont azt állítot-
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ta, hogy a 141. zászlóaljban, majd Görgei hadseregében tábori lel
készként szolgált. Mivel az osztrákok az ellene folytatott vizsgálat 
során mindvégig tábori lelkészként tartották számon, mi is besorol
tuk a tábori lelkészek közé. Buday Károlyról: MOL H 56 lO.d. 8.kút
fő (1849.). MOL H 62 1849:579,683. MOL H 75 1849:5435. Hermann 

E. 1932. 48-49.0. Hermann Egyed tévesen adta meg állomáshelyét 
(14. zászlóalj). Buday Károlyt már Aradon is a 141. záészlóalj lelké
szének tartották. HL Abszolútizmus kori levéltár. Aradi Hadbíróság 

113/1- cs. 383.fol. Pesten sem változott a helyzet: HL Abszolútizmus 
kori levéltár. Aradi Hadbíróság 113/4:. cs. 256—263. föl., illetve Pesti 
Hadbíróság 1849-2^164 4. csomó. 679-680. föl. (itt említi inasát). To
vábbi adatok Buday Károlyról: 1848-49. Történelmi Lapok. 1898. 
133.0. Szilágyi 1898. 427.o.

23.A felekezeti viszonyokról: Leonhard 1842. 293-295.0. Melichár 1899. 
47-52.0. Bielik 1901. 289-294.0. Borovi 1992. 54-60.O. Deák 1993. 
213-215.0. A reformellenzék egyházi felfogásáról: Csorba 1979. Kos
suth egyházpolitikai nézeteiről Szabad 1977. 30.o. és 67-68.0. KLÖM 

Vl.k. 421-423.0. és 456-457.0. Protestáns kisegítő lelkészeket említ 
1848 előtt Dezső 1941. 53.o. A protestánsok tábori lelkészek kineve
zését sürgetik: MOL H 54 4.d. 1848:552, MOL H 54 5.d. Iktatatlan 
iratok 1848. szept. 1. vö.: MOL H 62 1849:1078. Szoboszlai Pap Ist
ván honunk kedvezőbb helyzete esetén látott lehetőséget a reformá
tus tábori papság rendszeresítésére: MOL H 82 21. kútfő 

1848:10600. Ugyanitt sürgette a kisegítő lelkipásztorok (ill. a nem
zetőrség tábori lelkészeinek) díjazását. A magyar hadsereg tábori 
lelkészeinek felekezeti összetételével kapcsolatban számos téves 

megállapításra bukkantunk a rendelkezésünkre álló szakiro
dalomban. Dezső 1941. 54.0.-on azt állította, hogy az 1848:XX.tc.5. 
§-ának végrehajtására nem maradt idő, ami gyakorlatilag a magyar 

hadsereg protestáns lelkészei létének a tagadását jelenti. Ez annál 
meglepőbb, mert az 53. oldalon még arról olvashattunk, hogy Harsá- 

nyi Sámuel 1848-ban a honvédségnél tábori lelkészként működött 
(ami újabb tévedés, hiszen Harsányit Mészáros csak 1849 áprilisá
ban nevezte ki a 16. (Károlyi) huszárezredhez tábori lelkészül). A 

Dezső 1941. 54. oldalon található téves álláspontot szinte szó szerint 
átvette Borovi 1992. 81.o. (Ugyanő egyébként a magyar hadsereg or
todox tábori lelkészeit sem ismeri.) Ecsedi Károly kinevezéséről: 
MOL H 75 1849:2286 (iktatókönyv), 1849:2392; Közlöny, 1849. feb-
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ruár 7. 73.0. (téves dátummal), a helyes dátum a tábori lelkészekről 
a HM-ben készített kimutatásokban olvasható (MOL H 86 l.d.). A 

törzstiszti és a századosi kar vallási megoszlásáról Bona 1988. 56- 
59.0. További ortodox illetve görög szertartású római katolikus állá
sok létesítéséről MOL H 75 1849:23917, 26355, 26325, 25952. A HM 

idézett álláspontja a görögkatolikus hadlelkészek kinevezéséről: 
MOL H 63 1849:1361 (eredeti ikt.sz. 26326). Rónay Jácint életét leg
utóbb Csorba László foglalta össze, in: Nagy Ferenc 1992. 443-444.0. 
Az ott hivatkozott irodalom mellett Rónay 1848-1849-es tevékenysé
géről még 1. Sörös 1904. IX.k. 168-169.0., 211.o. Sörös 1916. Vl/A.k. 
98.0. 445.0. 447.0. 448.o. Hermann E. 1932. 8.o. Horváth Á. 1915. 
134.0. Károly—Nyirák 1877. 282.0. Rózsa—Spira 1973. 379.o. Köz
löny 1849. június 21. 511.0. Jancsovics Istvánról Oláh 1889. 410.o., 
425-426.0., valamint Nádor 1962. 15., 36.o. Könyves Tóth Mihály 

életrajza: Zoványi—Ladányi 1977. 345.o. Demokratikus fordulat a 
debreceni lelkipásztorok igehirdetésében: Varga Z. 1936. 17.o. Gö
rögkatolikus kisegítő lelkészek díjazásáról MOL H 75 1849:19658, 
Lehoczky 1899. 149.o.

24.Zsidó tábori lelkészekről, illetve az előzményekről Gonda 1992. 73- 

93.0. McCagg 1992. 99-105.O. Löw Lipót életéről Magyar zsidó lexi
kon 543—544.0. A vonatkozó rész Bernstein Béla munkája. További 
adatok: Bemstein 1898. 19.o. llO.o. 178.0. Bemstein 1939. 18.o. 38- 

39.0. 57.0. 88.0. Löw Lipót csak a pontatlan idézetekben volt a ma
gyar hadsereg tábori rabbija. A kiindulópont Löw—Kulinyi 1885. 
196.0. volt, ahol Löw Lipót feleségének naplója alapján arról olvas
hatunk, hogy Löw Lipót 1849. május 31-én beszédet mondott Veszp
rémben a Függetlenségi Nyilatkozat megünneplése kapcsán. "A be
széd roppant hatást keltett s Vajda honvédkapitány június 6-án Pá
pára jött, hogy a kéziratot elkérje s Görgetnek küldje. Ez alkalom
mal elmondotta, hogy a hadsereghez zsidó káplánt szándékoznak ki
nevezni s erre alkalmas személy után tudakozódott.” Erre hivatkoz
va Bennstein Béla: "1849 júniusában Görgei elkéreti Vajda százados 

által Löw Lipóttól, a Veszprémben tartott beszédjének kéziratát, 
mert — úgymond — tábori lelkészt akar kinevezni." (Bemstein 

1898.211-212.0. Ugyan ő megismétli ezt: Bemstein 1939.139.0.) Bo
rovi József azután végképp átértelmezte a fent idézett passzust 
Bemstein 1939-re hivatkozva: "1849 júniusában egy Vajda nevű 

százados útján elkérette Görgei azt a beszédet, amelyet Löw Lipót
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pápai rabbi mondott a függetlenség ünnepén. Görgeinek az volt a 

célja — amit meg is tett —, hogy Löw Lipótot tábori rabbivá nevezi 
ki." Borovi 1992. 81.o. Ugyanitt tévesen állítja azt, hogy Löw Lipót 
és Einhom Ignác (Horn Ede) még 1900-ban is tevékenykedtek. 
Mindketten 1875-ben hunytak el. Löw Lipót 1848-49-es tevékenysé
géről Venetianer 1986. 197.o. Waldapfel 1950. 210.o. KH 1848. júl.
30. 117.0., 1848. aug. 17. 185.o., 1848. nov. 15. 521.o., 1848. dec. 1. 
577.0. Löw L. 1870. 77-116.0. Löw—Kulinyi 1885. 191.0. Molnár 

András: Csány László a zalai reformellenzék élén. In: Molnár 1990. 
50.O. Zsoldos 1948. 72-73.0., 149-150.O., 226-227.0.

25.Rokonstein Lipót: MOL H 75 1849:5823 (iktatókönyv), 1849:2680 

(Vidasics válasza). Hegyesi 1885. 176.o. Bernstein 1898. 248.0. Fre
under Abrahám: Bernstein 1939.138-139.0. A pesti reformközségről: 
KH 1848. dec. 7. 597.o. és 1848. dec. 13. 618.o. Gyűjtés a sebesültek
nek: Bemstein 1939. 126.o. Einhom kérelme MOL H 75 1849:25335, 
mellőztetése: MOL H 86 l.d. a hadlelkészi osztály előtterjesztési íve 

1849 július hóra, kinevezése: Szinnyei 1887. (Komárom) 319.о. A 

magyar hadsereg izraelita tábori lelkészeinek létszámáról Einhom 

1851. 135.0. A komáromi misékről Szinnyei 1887. (Komárom) 374.0. 
A karcagi kórház lelkészeiről MOL H 75 1849:9367, 1849:12602 (ik
tatókönyv).

26.Széchenyi katolicizmusáról legújabban Csorba László: Liberális ka
tolicizmus és szabadelvűség a polgárosuló Magyarországon. In: Bé
kés—Boór 1992. 53-60.O. Magyar Nemzeti őrseregnek kötelező sza
bályai. Kiadja az Országos Nemzetőrseregi Tanács. Pesten, 1848. 
7.0. HL 1848/49. 52/240. 39.cs. Radikális kritikák: MT 1848. május
31. 264.0. PH 1848. július 20. 678.0. A zászlószentelésekről összefog
lalóan Kerekes Zoltán: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

hadi zászlói MIL In: HK 1971/4 611-648.0., HK 1972/2 286-335.0., 
HK 1972/3. 648-684.0. Zászlószentelések a nemzetőrségben: Gál 
1948/1. 19.0., PH 1848. április 28. 377.o., PH 1848. május 6. 466.0., 
PH 1848. június 23. 581.o., KH 1848. július 17. 65.o. (Liebhart Lu
kács), PH 1848. július 29. 705.o. Hoffmann 1848. Mihó László refor
mátus lelkész a kecskeméti nemzetőrök tábori lelkésze volt. KH 

1848. július 30. 117.0. és AH 1848. augusztus 9. 48.o. Eperjesy Fe
renc tábori lelkész naplófeljegyzései az 1848-i szerb hadjárat idejé
ből. S.a.r. Lukinich Imre. In: HK 1941 214-217.0. KH 1848. augusz
tus 17. 184.0. A honvédzászlóaljak zászlószenteléséről Kerekes mel-
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lett Kreminger Antal: Reizner 1884. Lk. 288.o. Kreminger szerepé
ről a szabadságharc alatt Ruszoly 1984. 116-118.0. Kerekes a HK 

1973/2. 295. oldalon tévesen "Kremlinger"-nek nevezi. Molnár And
rás: A 7. honvédzászlóalj története. In: Molnár 1992. 54.o. és 64.o. 
59. zászlóalj: VU 1861. április 21. 186-187.0. 85. zászlóalj: PH 1849. 
június 22. 175.0. A sor- és huszárezredekről: PH 1848. június 2. 
504.О. Görgey 1885. I.k. 12-13.0. Görgey-Katona 1980. 27-28.0. Kos
suth—OHB. Pamdorf, 1848. október 25. In: KLÖM XIII. 277.o. N 

1848. november 3. 593.0. PH 1848. november 3. 1032.O. (Itt a tudó
sító a két zászlószentelés eseményeit némileg összemosta.) Közlöny, 
1848. október 31. 699.0. PH 1848. november 10. 1057.O. Közlöny,
1848. november 13. 749.o. KH 1848. november 8. 497.0. PH 1848. 
november 14. 1067.O. Közlöny, 1849. március 7. 153.0. Simon Ferenc 

beszéde: KH 1848. november 18. 533.o., átvette PH 1848. november 

19. 1089.O. A lengyel légióról Kovács 1989. 91-94.0. és KH 1848. no
vember 28. 564.0.

27.A zászlószentelésekről és a tábori misékről: Melichár 1899. 161- 

169.0. A veszprémi nemzetőrség zászlószentelési ünnepéről Gál 
1948/1. 19.0. A debreceni misékről: MOL H 75 1849:5614. A vörcsöki 
mise leírását idézi Novák 1906. 43-44.0. Gasparich célja Waldapfel 
1950. 371.0. A kolozsvári miséről PH 1848. szeptember 10. 853.0. A 
járeki miséről Lukinich i.m, in: HK 1941. 234.o. a szekszárdi "Te De- 
um"-ról Közlöny 1848. november 12. 747.0. PH 1848. november 14. 
IO68.0. KH 1848. november 18. 534.0., vö: Varga 1953. 253—254.0. 
Komáromról Rónay I.k. 75.o. A lippai istentiszteletről KH 1848. no
vember 12. 513.0., és AH 1848. november 5. 145.o. Damjanichról 
Thim 1940. I.k. 276.0. Hegyesi 1898. 75.o., 117-118.0. Március 15-e 

megünnepléséről Lakatos 1881. 183.o., és Lehoczky 1899. 85.o. Az 
aradi 1849. ápr. 22-i miséről Lakatos 1881. 190-191.O. Márki 1895. 
583.0. A nagysallói csata örömére tartott istentisztelet MOL H 75 

1849:11909. Arad 1849. júl. 5-én: Lakatos 1881. 205.o. Rákos-mező: 
MT 1849. április 30., З6.0., és Közlöny 1849. május 4. 355.0. A szem
lékről Bielik 1901. 12.0. Hermann Róbert: Az 56. honvédzászlóalj 
története. In: Molnár 1992. 233.0. Szinnyei 1887. (Komárom) 255.0., 
218.0. Szabó Richárdról Degré 1983. 247.0. Rendkívüli eseményekről 
Bozó Manó: Pétervárad 1849-ben. In: Hazánk XI.к. 310.O. Közlöny
1849. február 8. 77.o. Lakatos 1881. 190.o. Közlöny 1849. április 29. 
339.0. Lakatos 1881. 206.o.
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28. Böjtök: HL 1845/49. 14/284 és 14/308. MOL H 75 1849:5158 (iktató
könyv), 1849:10227, 1849:25989. Közlöny, 1849. május 22. 413- 

414.0., május 23. 417-418.0., május 24. 420-421.O. Horváth 1865. 
III.k. 85-88.0. Közlöny, 1849. június 17. 506.o. PH 1849. június 16. 
155-156.0. MOL H 75 1849:21320 (iktatókönyv), Hegyesi 1898. 
222.0. Szinnyei 1887. (Komárom) 138.0. Imádságok: Oláh 1889. 
230.O. Lakatos 1881.126.0. Közlöny, 1848. szeptember 27. 563.0. Eg- 

ressy é.n. 12.0. Vahot—Gánóczy 1861. 47.o. Nagy S. 1896. 83.o. Te
metések: AH 1848. december 13. 190.O. KH 1848. dec. 10. 611.o. PH 
1848. december 15. 1177.0. Kovács 1989. 103-104.O., de ő a Közlöny 

után Könyves Tóth Mihály keresztnevét tévesen "Kálmán"-nak írja. 
Közlöny, 1849. április 11. 277.o. Szinnyei 1887. (Komárom) 283- 
284.0. KLÖM XIV. 766.0. A halálbizonyítványok egy része MOL H 

86 l.d. A 3. honvédzászlóalj Szegeden eltemetett halottairól: Milita- 

rium Personarium Defunctorum. II. Szeged, Belvárosi-plébánia. 
Gottlieb Sámuel haláláról Canczler Róbert László jelentése. Szabad
ka, 1849. július 5. MOL H 86 l.d.

29. A tábori lelkészek felszereléséről: MOL H 75 1849:4407 (iktató
könyv), 1849:5095, 1849:5570 (iktatókönyv), 1849:14363 (iktató
könyv), 1849:15462, 1849:18760, Szemere 1990. 436.0. MOL H 2 

(OHB) 1849:6368, Közlöny, 1849. március 30. 235.0. MOL H 75 
1849:21624, 21320 (iktatókönyv), 1849:25334, 1849:25679,
1849:26399. Szinnyei 1887 (Komárom) 317.o. A házasságokról Deák 

1993. 178-180.O. Az erdélyi vegyes házasságokról MOL H 57 1. kútfő 

33. és 36. tétel. A honvédség házasodási szabályairól Urbán 1973. 
306.O. MOL H 92 1848:981, 1981, 3027. A házasságokról: MOL H 75 

1849:8488, 1849:14078, 1849:10637, 1849:17065. Kaucióról való le
mondás: MOL H 2 (OHB) 1848:3710, MOL H 75 1849:10675, 
1849:22038,1849:22725, MOL H 82 21. kútfő 1848:10562. Szabó Im
re — VKM Bp. 1849. június 21. MOL H 62 1849:1039 (eredeti tisz
tázat) ill. MOL H 75 1849: 21639 (fogalmazvány); Közlöny, 1849. jú
nius 26. 525.0. Mednyánszky a házasodási engedelemről H 86 l.d. 
Bp. 1849. június 22. Házasodási engedélyek: MOL H 75 1849:19675, 
1849:25427 (iktatókönyv), 1849:25837, H 86 l.d. Szeged, 1849. júli
us 26. MOL H 56 lO.d. 37. kútfő, MOL H 75 1849:20966,1849:13228 

(iktatókönyv), 1849:13876 (iktatókönyv), felmentések: MOL H 75 

1849:18530, 1849:22870, 1849:6241 (iktatókönyv), 1849:6256. A ke
resztelésekről MOL H 75 1849:6924, MOL H 86 l.d. Születési és ke-
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Tesztelési könyv a magyar hadseregnél 1849. janu[ár] 1-től [töre
dék].

30. Kossuth az egyházak finanszírozásáról: Kossuth 1900. 341-342.0. A 

magyar nacionalizmus válfajairól: Varga 1982. 64—70.o. A korszakot 
átfogóan feldolgozta katolikus szempontból Meszlényi 1928. A ké
sőbbi szerzők, ha részkutatásokat végeztek is, lényegében az ő állás
pontját árnyalják (Hermann E. 1973. 420-429.o., Szántó 1988. 405- 

406.0.). A marxista álláspont első alapos kifejtése Andics 1949. E 
tendenciózusan összeválogatott munka szerint a katolikus papság 

többsége 1848-49-ben reakciós volt, noha az alsópapság körében vol
tak demokratikus törekvések. A koncepciót lényegében átvette és ki
egészítette néhány sajtóból merített idézettel Tordai 1961. és Tordai 
1965. Mindkettőjük szakirodalmi tájékozottsága igen hiányos, a ra
dikális sajtóval kapcsolatban teljesen lemondtak a forráskritikáról. 
Ezt a koncepciót vette át Spira 1987. 317.0. Spira tévesen állítja, 
hogy a magyar püspökök két kivételtől eltekintve "mindent meg is 

tettek amit a császáriak csak kívánhattak tőlük". A katolikus auto
nómia mozgalom hatalmas irodalmára itt hely hiányában nem utal
hatunk. Bővebb tájékoztatást nyújt Török 1941. és Csorba 1989. A 

potrohos papokról MT. 1848. június 12. 306.O. Egyházi beszédek a 
Batthyány-kormány megalakulása kapcsán Meszlényi 1928. 36- 

47.0. Szabó R. 1848/1. Molnár János 1848. Könyves Tóth Mihály be
szédei HL 1848/49 52/29 (nyomtatvány) és 52/41 (nyomtatvány). Ol
vasmányairól Simon V. 1988. 326.o. Tábori lelkészek szónoklatai 
(ill. cikkei): Horváth Pius beszédei KL For. 0-4. V73/10. Löw L. 1870. 
77-116.0. A tolnai nemzetőrség zászlószentelése: Közlöny, 1848. au
gusztus 18. 344.0. Eperjesy beszéde HK 1941. 214-217.0. Könyves 

Tóth Mihály beszéde AH 1848. december 17. 193-194.0., illetve Köz
löny, 1848. december 13. 879.0. Simon Ferenc KH 1848. november 

18. 533.0., illetve PH 1848. november 19. 1089.O. A budavári mise: 
MT 1849. május 23. 116.o. Rákos-mező: MT 1849. április 30. 36.o. 
Vahot—Gánóczy 1861. 123-124.0. Podmaniczky meginti Harsányit: 
Podmaniczky 1887. 293.o. Komáromban kihirdetik a Függetlenségi 
Nyilatkozatot: Vahot—Gánóczy IlI.k. 52.o. Gasparich: KH 1848. de
cember 3. 585.0., és 1848. december 19. 639.0., szándékairól Waldap- 

fel 1950. 370-371.О., Novák Mihály szerint Gasparich hallgatói a ha
sukat fogták nevettükben (Novák 1906. ЗЗЗ.о.). Mihály Lőrinc versé
nek fordítása: Közlöny, 1849. július 14. 556.o. Brezecsko beszéde HL
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1845/49 52/161 16 f. csomó (nyomtatvány), további beszédek: Bar- 

docz 1849, Lakatos 1881. 190-191.O. (Magyari Alajos), Einhorn 1849, 
Bíró 1849, Kovrik Artúr (Govrik Adeodat)beszédét idézei Hermann 

E. 1932. 54.0. Mednyánszky felhívásai MOL H 115 l.d. Nagykáta, 
1849. április 5., Közlöny, 1849. július 17. 559.o.

31.A cs.kir. hadsereg hadlelkészeiről Bielik 1901. 197-202.O. Med
nyánszky: MOL H 75 1849:9115, Garzó 1978. 71.o., Mednyánszky 
1858. 40-41.O. Óvári—Avary 1930. 40-41.O. A káplnai csatáról Borús 

1975. Mednyánszky szerepét számos visszaemlékezés és feldolgozás 

megemlíti, a teljesség igénye nélkül: Ambrus 1892. 51-52.0., Gelich 

Il.k. 430.O. Horváth 1865. II.k. 289.o. Vacquant 1900. 133.o. Borús 

1975. 258.0. Klapka 1986. 204.o. Tirts 1903. 20.o. Degré 1983. 261.o. 
és 398.0. (Degré és Ambrus is összekeveri Mednyánszkyt és Erdősit.) 
Irányi—Chassin 1989. Il.k. 154.0. Mednyánszky kitüntetéséről 
KLÓM XIV. 694.0. Steier: Trónfosztás 144.o. Than Mór vízfestmé
nyét közli Rózsa—Spira 1973. 332.0. Erdősi Imre: Alleker 1894. 20- 

24.0. Gál 1948/1. 23-26.0. Gál 1945/2. Hazánk IlI.k. 1885. 153-156. 
Vahot—Gánóczy 1861. 104.O. VÚ 1880. február 29. 138-140.O., 12. 
szám 185-187.0. A további hírlapi cikkek (PH, BH, SÚ, MA stb.) a 

branyiszkói csatára vonatkozóan nem tartalmaznak új információt. 
Jaskula Antal: Egy 1845/9-i honvéd emlékirataiból, in: HL Tanul
mánygyűjtemény. 1913. 6-7.0. Gasparich és Láposi meneküléséről 
Neusiedler 1910. 24—25.0. Magyari Alajosról Lakatos 1881. 169.o. 
Kun Károlyról Közlöny 1849. május 17. 398.o. A kórházi lelkészek 

feladatairól, illetve a sebesültek ápolásáról MOL H 75 1849:7997, 
1849:21641. Klapka rendelete: Közlöny 1849. május 11. 376.o. A sze
gedi kórház beteglétszáma MOL H 83 2.d. 2. tét. 272, 276-279, 284, 
286-287, 291-292, 303-304, 306-307, 310-311, 314-315, 326, 329-336. 
föl. A betegek ápolásáról MOL H 75 1849:25989, 1849:16296 (iktató
könyv), PH 1848. július 22. 682.o. Közlöny 1848. október 1. 579.o. 
(köszönőlevél), Alleker 1894. 18.o. Humánus cselekedetek: Thim I. 
1940. 358.0. Rónay Lk. 81-83.0. és 101-108.O. Közlöny 1849. április 

3. 247.0. MOL H 75 1849:8639. Jakab 1880. 278.0. KH 1848. augusz
tus 10. 159.0. Közlöny 1848. december 16. 893.o. MOL H 75 

1849:12418, 1849:12457. Közlöny 1849. május 4. 354.0. MOL H 75 

1849: 19070 (iktatókönyv), 1849:20604, 1849:25971. Közlöny, 1849. 
június 19. 511.0. Bernstein 1939. 126.o. MT 1849. március 1. 56.o. 
68.0. 8O.0. 88.0. 92.0.
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32.A tábori lelkészek jogi helyzetéről, kitüntetéséről Bielik 1901. 164- 

169.0. Melichár 1899. 285-287. A cs.kir. hadseregben kitüntetést 

szerzett lelkészek névsora Bielik 1901. 310-332.O., (de a 324. oldalon 

tévesen adja meg Paulovics Ferenc állomáshelyét, aki nem az egri, 
hanem a ma már Budapesthez tartozó kiscelli invalidusház lelkésze 

volt). Kitüntetések, elismerések: MOL H 86 l.d. Szeged, 1849. jülius 
17. (Fricskán), KLÖM XIV. 694.o. (Mednyánszky), MOL H 75 

1849:21605 (iktatókönyv), 1849:21858, 1849:24180 (Marán) Köz
löny, 1849. június 3. 458.0. (Itt nevét tévesen "Rencz"-nek írták vö: 
MOL H 86 l.d. Rentz jelentései Gödöllő, 1849. május 26. és 1849. jú
nius 1.) MOL H 2 (OHB) 1849:7554 (iktatókönyv), MOL H 75 

1849:17658 (iktatókönyv), 1849:17787, Erdősi: MOL H 75 
1849:25957 vö:Közlöny, 1849. július 27. 593.0. Horváth Pius: KL 

For. 0-4. V73/10, egy részletet közöl belőle Gál 1948/1. 20.o. Kun Ká
roly: MOL H 62 1849:653, Szabó I. 1948. 247.o., Közlöny, 1849. má
jus 17. 398.0. Christ Ferenc: MOL H 75 1849:5157 (iktatókönyv), 
Menyhárth Lajos: MOL H 75 1849:16140, 1849:16402, Ungváry 

György: MOL H 75 1849:7839 (iktatókönyv), Magyari Alajos: Köz
löny, 1849. május 4. 354.0. Lemondások: Közlöny, 1849. február 13. 
95.0., MOL H 75 1849:3008 (iktatókönyv), 1849:18756 (iktatókönyv), 
1849:20966 (Sverra). Közlöny 1849. április 18. 299.0., és 1849. júni
us 16. 502.O., MOL H 75 1849:10383, 1849:18792 (iktatókönyv) (Vá- 
lyi Pál), MOL H 75 1849:514, 1849:21640 (iktatókönyv), 1849:23052, 
1849:25592 (Schwendtner). Horváth János MOL H 75 1849:6361, 
1849:7783, 1849:8254, 1849:9366. Frint és Marán késedelmes jelen
tései: MOL H 75 1849:13996, 1849:13997. Markovich: MOL H 75 

1849:21638, 1849:21561, 1849:21930. Mednyánszky rendelete az ál
lomáshelyek elhagyása ellen MOL H 75 1849:25250, vö.: Közlöny, 
1849. július 18. 564.0. Magyari: H 75 1849:25213, 1849:25838. Sza
badságok: MOL H 83 2.d. 2. tétel a Debreceni Térparancsnokság 
reggeli jelentései 370, 401, 418-419, 498, 512-513 föl. Czigler: F. Kiss 

Erzsébet 1987. 359.o., MOL H 75 1849:21409, 1849:21629 (iktató
könyv), ezen utóbbi irat két csatolványával együtt megtalálható 

MOL H 56 10.d. 6. kútfő. Harsányi: MOL H 75 1848:2088 (iktató
könyv) az iratot közli Harsányi 1926. 69-71.0., MOL H 75 1848:6307 

(iktatókönyv), 1848:7753, MOL H 82 12.d. 21. kútfő, MOL H 57 9. 
kútfő 9. tétel, az esetet részletesen és elfogultan tárgyalja Harsányi 
1926. 62-79.0. Számos tévedése közül az egyik, hogy Harsányit a 12.
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Nádor-huszárezred lelkészének tartja (i.m. 79.o.). MOL H 147 ll.d. 
Bp. 1849. június 25. (eredeti tisztázat, az irat fogalmazványa MÓL 

H 75 1849:20027). Miodonyszky: MOL H 75 1849:2140 (iktatókönyv) 

1849:2717 (iktatókönyv) vö.: Közlöny, 1849. február 11. 89.o., MÓL 

H 75 1849:7784, 1849:13560 (iktatókönyv), 1849:11506, 1849:12749, 
1849:16891, 1849:17071, 1849:18404 (iktatókönyv), 1849:18994 (ik
tatókönyv), 1849:23082, 1849:23083, 1849:22791, 1849:12702 (ikta
tókönyv), 1849:13971 (iktatókönyv), 1849:16466 (iktatókönyv), 
1849:22792, 1849:23250, 1849:25592.
1849:23799, 1849:25788.

33.A cs.kir. hadsereg ruházatáról Bielik 1901. 172.0., Melichár 1899. 
114-116.0. Az irregularitásról Szeredy 1883. I.k: 321-338.0. Dolgo
zatunkban azokat a lelkészeket soroltuk a radikális papsághoz, akik 

az egyházi élet gyökeres belső átalakítására törekedtek. Torontál 
megye a cölibátus ellen: MOL H 56 107. kútfő (1848), a cölibátus el
vetéséről még Hermann E. 1973. 424.0., Mednyánszky 1858. 38.o., 
de itt megjegyzendő, hogy Horváth Mihály 1865-ben megjelent mű
vében nem említi a papság nősülését (Horváth 1865. Ill.k. 123— 
130.O.). Óvári—Avary 1930. 45.o., Történelmi Lapok 1902. október 

1. 9.O., Gonzeczky kérelme MOL H 75 1849:25627, 1849:26354. Ra
dikális beállítottságú katolikus írásművek (itt csak a későbbiekben 

tábori lelkésznek állt szerzők műveit vettük figyelembe): Szabó R. 
1848/2, Prámer 1848, N 1848. december 20. 752.o. és 1849. decem
ber 21. 752.0. (helyesen 756.0.), Lutter: Öveges 1942. 157-165.0., Ba- 

lanyi, Biró stb. 1943. 167.o. és 169.o., Sükösd: Baló 1858. I-XXIV.o. 
A Könyves Tóth Mihályra gyakorolt szellemi hatásokról az eddigi 
hivatkozásokon túl Szabó I. 1948. 267.o. Horváth Pius oktatással 
kapcsolatos cikke megjelent a N 1848. május 30-i számában, fogal
mazványa KL For. 0-4. V7S/10. Az öltözetekről: A Jászóvári Pre
montrei Kanonokrend... 1902. 116.o., Novák 1906. ЗЗЗ.о. Hermann 

E. 1932. 67.0. HL Pesti Hadbíróság 1852-7/65 64. cs. (ugyanitt a 
fegyveres szolgálatról is). Fegyverviselés: MOL H 75 1849:23891 

(tisztázata MOL H 86 l.d. Buda, 1849. június 29.); N 1848. október 

22. 557.0., Oláh 1889. 202.o., Békefi 1896. 63.o. Liebhart Lukács a 

pécsi líceum tanára volt. Sehern, cist. 1848. 41.o. 47.o. Reizner 1884. 
227.0. itt azonban téves, hogy Szabó Richárd szeged-belvárosi káp
lán lett volna. Szabó Richárd a Váci egyházmegyéhez tartozott (do
rozsmai káplán volt), a Jászkun kerület főkapitányának felszólításá-

Farczádi: MOL H 75

— 144 —



ra kérte megyéjéből való elbocsájtását, amit meg is kapott, ezt köve
tően kinevezéséig (1849. február 12-ig) munkanélküli volt. Lásd a 

Jász—Nagykun—Szolnok Megyei Levéltár IV/В. 101. A Jászkun 

Kerület Bizottmányának iratai 1848-1849. 1848:1973, illetve: 
Sehern. Vac. 1848. 128.0. 184.o. A tévedést a viselettel együtt átvette 
Tragor 1908. 21.o. Érdekességként megemlítjük, hogy a tábori lelké- 

szi kar tagjai között kivételesnek számító konzervatív megnyilatko
zásokra is találtunk példát. Pados János római katolikus lelkész, a 

Fehér megyei önköntesek tábori lelkésze helytelenítette a szaktaní
tási rendszer behozatalát. Relígió és Nevelés 1848. november 26. 
497-499.0. Meszlényi véleménye az irregularitásról Meszlényi 1928. 
167.0.

34.Ambrus 1892. 61-62.0. Mikár 1869, Mikár 1891. Olyan tiszti név
sort is kiadtak, amely nem tartalmazott tábori lelkészeket: Morzsá
nyi 1871. Ács 1940. 13.0. Ács 1989. 8.o. Békefi 1896.63-64.0. Szántó 

1970. 160-164.O., v.ö.: Szántó 1988. II. к. 406.O. A névsorok összeál
lításához az eddig megadott forrásokon túl még felhasználtuk még 

az Univ. Sehern, g.n.e. 27.o., 29.o., 35.o., 39.o., 48.o., 127.o., 141.o., 
146.0., 156.0., 195.0., illetve Kertbeny 1864. 4.o., 5.o., 12.o., 22.o., 
39.0., 62.0., valamint Juhász 1994. adatait is.
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Függelék
Az alábbiakban közölt névsorok összeállítása során mindenek 

előtt azt kellett tisztáznunk, milyen kritériumok alapján tartunk vala
kit hadlelkésznek. Ambrus József kisoroszi plébános például rendkívül 
tágan értelmezte 1892-ben megjelent művében ezt a fogalmat. így lett 

tábori lelkész Halkóczy János alsó-mislyei segédlelkész, aki egyetlen 

ütközetben (1848. december 11-én) lelkesítette a honvédeket, majd 

visszatért állomáshelyére. A tábori lelkipásztorkodás hagyományos fel
osztása szerint Halkóczy a kisegítő lelkipásztorok közé tartozik. Né
hány szerző pl. Mikár Zsigmond a beosztástól függetlenül a lelkészeket 
automatikusan tábori lelkészként tüntette fel. Mások az emigráció ese
ményeit vetítették vissza, így lett — tévesen — tábori lelkész Ács Ge
deonból. Az egyháztörténeti irodalom sem tárgyalta eddig a teljesség 

igényével ezt a kérdést. Békefi Rémig a cisztercita rend milleneumi em
lékkönyvében nem említette Ihász György, Liebhart Lukács és Rudics 

Dénes tábori lelkészi szolgálatát. A példákat még hosszasan sorolhat
nánk.

A listák összeállításánál figyelembe vettük a tábori lelkipásztor
kodás hagyományos felosztását. Ezenkívül a jogi és a funkcionális 
szempontokat kombináltuk. így a magyar hadsereg tábori lelkészei kö
zé soroltunk mindenkit, akit:

— a cs. kir. hadseregben tábori lelkésznek neveztek ki és aki 
1848. október 8-át követően a magyar hadseregben szolgált

— a HM vezetői, illetve a parancsnokok tábori lelkésznek nevez
tek ki, feltéve hogy a HM az intézkedést nem érvénytelenítette

— a cs.kir. hadbíróságok a magyar hadsereg tábori lelkészének is
mertek el

— a HM hadlelkészi osztályához neveztek ki (segédfogalmazóktól 
az osztályfőnökökig)

— a kinevezése elmaradása ellenére, hosszas és folyamatos szol
gálata miatt tábori lelkésznek tekinthetünk (szemben a nem
zetőrség tábori lekészeivel).

Valamennyi felekezet tábori lelkészei létszámának megállapításá
ra tudtunkkal még nem történt kísérlet. A katolikusok létszámát Szán
tó Konrád 106 főben állapította meg, a nemzetőrségi lelkészeket és a fo
lyamodókat (!) is tábori lelkésznek véve. Várakozásaink szerint az itt 

közölt első névsor már csak csekély mértékben fog korrekcióra szorulni. 
A folyamodók névsorának pontosságát, bővíthetőségét csak további ku-
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tatások során lehet majd meghatározni. A nevek írásánál az 1848-49-
ben használt alak megadására törekedtünk. Ahol lehetőségünk volt, ott
az adott személy aláírását vettük alapul. Amennyiben nem tudtuk a
névalakot pontosan megállapítani, a variációs lehetőségeket zárójelben
tüntettük fel. Ugyancsak zárójelbe tettük a szerzetesek egyik utóne- 

34vet.
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I. A magyar hadsereg tábori lelkészei 1848-49-ben

A lista a katonai plébánosok (határőrvidéki lelkészek), a nemzetőrség, 
az önkéntes csapatok és népfelkelők hadlelkészeinek nevét nem 

tartalmazza. A kivételeket a név mellett *-gal, a hiányzó illetve 

bizonytalan adatokat ?—lel jelöljük.

NÉV: VALLÁS ÁLLOMÁSHELY

Andrássy Rafael 
(Pál)

romai
katolikus

erdélyi hadsereg (?)1.

romai
katolikus

erdélyi hadsereg (?)2. Bardócz János

3. Веке Miksa ? II. hadtest Komárom
római

katolikus
erdélyi hadseregBenkő Pál4.

Benőfi Soma 
(Brujmann Sámuel)

romai
katolikus

3. huszárezred5.

romai
katolikus

Bierbauer József 4. huszárezred6.

református erdélyi hadsereg7. Bíró Sándor
1848-ban a nemzetőrség 
tábori lelkészereformátus8. Bogár Zsigmond
Rakovszky ezredes 
hadosztálya Komárom

római
katolikus

Brassoványi József aradi ostromsereg9.

római
katolikus

szegedi vár-, helyőrségi—, 
és kórházi lelkészBreinfolk Gusztáv10.

bécsi légióBrezecsko Dávid ?11.

HM hadlelkészi osztály 
segédfogalmazója

romai
Bucsánszki József12.

katolikus
honvéd hadnagyrómai

katolikus
Buday Károly13. 141. zászlóalj

Görgei hadserege
romai

katolikus
Kazinczy ezredes hadtesteBuzáth Linus14.
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HÉV VALLÁS ÁLLOMÁSHELY
60. sorezred

Canczler Róbert 
László

romai
katolikus

somogyi és zalai 
önkéntesek15.

szabadkai tábori kórház
HM hadlelkészi 
osztályának titoknoka, 
előzőleg Mednyánszky 
segéde

romai
katolikus

Chárusz László16.

romai
katolikus

Christ Ferenc17. munkácsi váráldor

római
katolikus

debreceni katonai 
kórházak18. Csery János

tábori főpap (Buda)romai
katolikus

19. Czigler Ignácz HM hadlelkészi osztály 
elnöke
Zichy ezredes 
hadosztálya Komárom20. Czike János református

21. Dáné István református erdélyi hadsereg
romai

katolikus
erdélyi hadsereg (?)22. Demeter Endre

37. sorezredromai
katolikus

23. Dudás János
14. huszárezred

24. Ecsedi Károly református 17. huszárezred
25. Ecsedy János református karcagi katonai kórház

Einhorn Ignác 
(Horn Ede)26. izraelita Komárom

nagyszebeni katonai 
kórház

romai
katolikus

27. Eismann Miklós

VII. hadtest Guyon 
hadosztályrómai

katolikus
Erdősi Imre 
(Poleszni Imre)28.

IV. hadtest (felügyelő 
tábori lelkész)
51. sorezredromai

katolikus
29. Farczádi Mihály erdélyi hadsereg

kolozsvári tábori kórház
római

katolikus
Fazekas Radó 
(Fazekas Rajmond)30. karcagi katonai kórház

Finta István református erdélyi hadsereg31.
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név: VALLÁS ÁLLOMÁSHELY
romai

katolikus
32. Fodor Antal erdélyi hadsereg (?)

romai
katolikus

33. Follman Károly 6. huszárezred

9. honvédzászlóalj 
(átmenetileg 28. 
honvédzászlóalj)

Fricskán Mihály 
(Fritskán ?) 
(Friskán ?)

34. ortodox

Vetter tábora
romai

katolikus
35. Frideczky György 2. sorezred

romai
katolikus

nagyváradi vár— és 
térlelkész36. Frint Mihály

Felsőmagyarországi
hadsereg37. Gaal Imre református

Gasparich Kiüt 
(Gasparich Márk)

romai
katolikus

Perczel tábornok 
hadserege38.

14. (1. székely) Határőr 
gyalogezred

Geiszler János 
Geisler ? 
Geizler ?

romai
katolikusí 539.

IV. hadtest 77. zászlóalj
romai

katolikus
mezőhegyesi katonai 
ménesintézet40. Gonzeczky János

Halászi György 
(Halász ?) Perczel táborábanreformátus41.

a Lombardiában és 
Velencében állomásozó 
cs. kir. huszárezredek 
református tábori lelkésze

42. Harsányi Samu református

16. huszárezred
VIII. hadtest Zichy 
ezredes hadosztálya 
Komáromromai

katolikus
43. Hattyúfi Kristóf

Kossuth-vonali kórházak 
Komárom
?Henry Sebestyén ?44.

romai
katolikus

II. hadtest Komárom45. Hérics Antal

debreceni térlelkészromai
katolikus

Homyik István46.
bánsági magyar tábor

római
katolikus

1. huszárezredHorváth János47.
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romai

katolikus
48. Horváth Kálmán szegedi tábor

romai
katolikus

49. Hyross Bemát komáromi kórházak

romai
katolikus

Ihász György50. Komárom

Кару Bódog51. ? 9

Kerényi Ferenc 
(Kemdler Ferenc, 
Frigyes)

romai
katolikus

52. III. hadtest

53. Klein Károly * evangélikus szepesi vadászzászlóalj
VIII. hadtest 1-ső 
hadosztály Komáromromai

katolikus
54. Klinczai József

kórházi lelkész Komárom
34. sorezredromai

katolikus
Kocsis János55. kassai katonai kórházak 

és növeldék
romai

katolikus
Kolba Dániel56. Görgei tábora

romai
katolikus

57. Kolosi János erdélyi tábor

romai
katolikus

8. huszárezred58. Dr. Korének József

romai
katolikus

59. Kornis József V. hadtest

Kovrik Artúr 
(Govrik Adeodat)

romai
katolikus

60. ?

romai
katolikus

péterváradi helyőrség61. Krantzl, Gabriel

perlászi (katonai) 
plébánosromai

katolikus
62. Krix Béla

Pancsován székelő első 
dandárság

római
katolikus

35. zászlóalj (egyúttal 
tiszti rangja is volt)

Láposi Géza 
(Lápossy Géza)63.

Baranya megyei 
nemzetőrségLiebhart Lukács 

(Liebhardt Lukács)
romai

katolikus64.
Guyon tábora

— 165 —



NÉV VALLÁS ÁLLOMÁSHELY
HM. hadlelkészi 
osztályának fogalmazója65. Lukács Dániel református

Lukesch Flóris 
(Lukess Flórián ?)

romai
katolikus

IV. hadtest Peretzi 
ezredes hadosztálya66.

Lutter Ferdinánd 
(Lutter Nándor)

romai
katolikus

67. szegedi tábor

romai
katolikus

aradi tábor (felügyelő 
tábori lelkész)68. Magyari Alajos

egri katonai kórházromai
katolikus

Marán jános69.
hajósi katonai kórház

Marczell Ákos 
(Marczell Joachim)

romai
katolikus

70. Perczel tábora

római
katolikus

„Mészáros” hadigőzös71. Markovich Antal
II. hadtest
VII. hadtest majd 
főhadsereg („törzslelkész”)Mednyánszky

Cézár
romai

katolikus
72.

HM hadlelkészi osztály 
elnöke

Korponay ezredes 
népfelkelő serege

romai
katolikus

73. Mely Károly *

romai
katolikus

Komáromi várlelkész, 
főlelkész, törzslelkész74. Menyhárth Lajos

romai
katolikus

Miodonyszky, Józef75. lengyel légió

Michailovics
Sándor76. ortodox szegedi térlelkész

romai
katolikus

77. Molnár János Kmety hadosztály

78. Molnár József Komáromevangélikus

HM hadlelkészi 
osztályának tanácsosa

Munkácsi József 
(Mihálovics József)

romai
katolikus

79.

Morár Miklós 
(Murary Miklós) aradi tábor (67. zászlóalj?)ortodox80.

erdélyi hadseregortodox81. Muntyán János
református 14. huszárezred82. Nagy László

romai
katolikus

Niewiadomski,
Józef lengyel lovas „ezred”83.

<:■ ■■

* SZEG® J.
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romai

katolikus
84. Orosz Antal 12. huszárezred

romai
katolikus

85. Pados János * Fehér megyei önkéntesek

bánsági hadtest (később 
tiszt)

romai
katolikus

86. Panyik Ernő

római
katolikus

87. Pap Melkizedek 1. huszárezred

Kosztolányi ezredes 
hadosztálya Komárom88. Pápai János református

római
katolikus

89. Paulovics Ferenc kiscelli invalidus ház

romai
katolikus

Pflum János90. pesti 1. sz. katonai kórház

91. Pozsgai Alajos ? 127. zászlóalj Komárom
római

katolikus
92. Prámer Alajos ?

romai
katolikus

lipótvári helyőrségi és 
kórházi lelkészRasska Ádám93.

római
katolikus

kórházi lelkész 
(állomáshelye ismeretlen)94. Rentz, Theodosius

I. hadtest (előzőleg 
tűzmester az 4. lovas 
ütegnél)

római
katolikus

Rózsafy Pál 
(Rosen Pál)95.

romai
katolikus

IV. hadtest Igmándy 
ezredes hadosztálya96. Rudics Dénes

romai
katolikus

97. Saághy Vendel Perczel tábora

romai
katolikus

1. honvéd vadászezred98. Sándor József

romai
katolikus

óaradi katonai kórházak99. Schaeffer Antal

római
katolikus

Schmidt János 
(Schimek János) 95. zászlóalj100.

romai
katolikus

?101. Schrankó József
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római

katolikus
Schwendtner
Mihály102. II. hadtest

romai
katolikus

103. Simon Ferenc VII. hadtest

romai
katolikus

104. Simonfalvay Antal „Mészáros” hadigőzös

VIII. hadtest Janik 
ezredes hadosztálya 
Komárom

105. Stettner Ignác református

106. Sükösd Sámuel református háromszéki székely tábor
Sverra Sándor 
(Svera ? Szvera ?)107. ortodox aradi tábor

romai
katolikus

108. Szabó János erdélyi hadsereg

109. Szabó Pál református II. hadtest Komárom
romai

katolikus
НО. Szabó Richárd 16. huszárezred

VIII. hadtest Janik 
ezredes hadosztálya 
Komárom

Szathmáry (Károly romai
katolikus?

111. ?)

VIII. hadtest Janik 
ezredes hadosztálya 
Komárom

romai
katolikus

112. Szombathy Ferenc

Szomolnoky István
(Szomolnoky
Benedek)

Felsőmagyarországi
hadsereg

romai
katolikus

113.

Szontagh Imre 
(Szontágh Imre ?)

romai
katolikus

114. 13. huszárezred

Komárom Kossuth vonali 
kórházakTakács Ignác115. ?

II. hadtest, Rakovszky 
ezredes hadosztálya 
Komárom

romai
katolikus

116. Takács István

római
katolikus

117. Takács János 17. huszárezred

Tannenberg Ferenc 
(Tannenbergi 
Leutter Ferenc)

romai
katolikus

2. sorezred118.

HM hadlelkészi 
osztályának fogalmazójaromai

katolikus
119. Támár Imre

18. huszárezred

— 168 —



NÉV VALLÁS ÁLLOMÁSHELY
romai

katolikus
Felsőmagyarországi 
hadsereg (dandárlelkész)Tomanóczy Antal120.

VIII. hadtest Esterházy 
ezredes hadosztálya 
Komárom

Tóth Ferenc121. református

IV. hadtest Frummer 
őrnagy csapata122. Tóth János ?

romai
katolikus

123. Tóth Xaver Ferenc ?

5. huszárezredrómai
katolikus

Ujhely Imre 
(Újhelyi Imre ?)124. HM hadlelkészi 

osztályban segédtitkár
Ujlaky Szilárd 
(Joachimstadt 
Konstantin)

romai
katolikus

125. 2. huszárezred

3. huszárezredUngváry György 
(Pisely György)

romai
katolikus

126.
budapesti térlelkész

római
katolikus

Vajda Ignác 
(Vajda Hilár)127. tábori főpap Nagyszeben

128. Vályi Elek ? erdélyi hadsereg (?)
129. Vályi Pál református 14. huszárezred

Vank Lázár 
(Vankay Vazul ?)130. ortodox erdélyi hadsereg (?)

Dr. Veres Márton131. református besztercei térlelkész
romai

katolikus
HM hadlelkészi 
osztályának elnökeVidasics Ede132.

133. Vitályos György református brassói térlelkész

Zmijewsky,
Hippolit

romai
katolikus

134. lengyel légió

IV. hadtest Bánffy 
ezredes hadosztálya135. ? ? ?

? ? fogarasi várlelkész136. ?
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romai

katolikus
Albert Illés Szolnok ferences rendház1.

romai
katolikus

2. Angyal Január ?

romai
katolikus

3. Bády Jácint Eszék

római
katolikus

Balázsy Ferenc 
(Balásy Ferenc ?) tiszpüspöki segédlelkész4.

Baló Béni 
(Baló Benjamin)5. református bródilelkész

romai
katolikus

6. Balogh György zombori káplán

Basa István ?7. ?
Bihar megyei rabok 
lelkésze (1846—1847—ben 
Gyulán káplán)

8. Bika Simon ortodox

romai
katolikus

bodrogkeresztúri
segédlelkész9. Blaskó Antal

10. Blechel János ? nagybányai segédlelkész
római

katolikus
Bogár Mihály jankováci káplán11.

romai
katolikus

12. Brandisz János rékási segédlelkész

romai
katolikus

?13. Czinóber Ferenc

Csengő Ignác ? lugosi középtanoda14.
római

katolikus
kirvai adminisztrátor15. Dallos Pál

romai
katolikus

siroki segédlelkész16. Dankó Mihály

romai
katolikus

Darók Konstantin ?17.

romai
katolikus

felsőbányái segédlelkész18. Demek Antal
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Erdély (közelebbi 
állomáshelye nem 
ismeretes)

19. Dózsa Imre református

20. Dúl Benjamin református kassai segédlelkész
római

katolikus
Éden János21. debreceni áldozópap

romai
katolikus

22. Eiben János szilágysomlyói plébános

23. Fassie Pál ortodox nagyváradi lelkész
24. Fischer Máté ? ?

romai
katolikus

25. Gajdos Döme Miskolc

romai26. Galgóczi Ignác szegedi tanár
katolikus

romai
katolikus

27. Galle János kisszebeni segédlelkész

28. Gondol Károly református nagycsécsi lelkész
szepesi helvét 
segédlelkész (közelebbi 
állomáshelye nem ismert)

Hebrantz József 
(Herbáncz József)29. református

romai
katolikus

30. Hilkó Benjamin ?

romai
katolikus

31. Horváth Ferenc radnaibányai plébános

romai
katolikus

32. Horváth Ferenc jankováci káplán

romai
katolikus

szabadkai szt. rókusi 
káplán33. Horváth Ignác

boldogkőváralj ai 
segédlelkész

romai
katolikus

34. Hrisovszky János

római
katolikus

barcsi káplán35. Igaz Dániel

gorog-
katolikus

dobricsoni lelkész36. Iván Tivadar

római
katolikus

Jaczkó Károly kecskeméti segédlelkész37.

romai
katolikus

38. Justus János tarcali segédlelkész
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romai

katolikus
39. Kámay Hugó esztergomi tanár

40. Kármán Pál református kecskeméti segédlelkész
romai

katolikus
Kául Gedeon41. ?

42. Kikinger Alajos ? székelyhídi segédlelkész
43. Koczoh Ferenc ? ceglédi lelkész

romai
katolikus

Kovács Rézmán debreceni tanár44.

45. Kozsognyán Mózes ortodox karcagi lelkész
46. Krizsán József evangélikus tahi lelkész

római
katolikus

47. Kukacz István pápateszéri segédlelkész

Kulányi Ferenc48. ? ?
romai

katolikus
Kuppis János49. várbói segédlelkész

50. ifj. Lágler György 7 ?

törökkoppányi
segédlelkész

romai
katolikus

51. Lakner Sándor

romai
katolikus

52. Lázár Miklós debreceni lelkész

53. Lencsés Kornél ? ?
54. Lidló Alajos ? vadkerti segédlelkész
55. Madzényi Vince 7 kisvárdai lelkész
56. Maizon Jakab ? pacséri lelkész

romai
katolikus

57. Majláth Mihály richwaldi lelkész

romai
katolikus

58. Major Menyhért ?

szerdahelyi
plébánoshelyettes

romai
katolikus

59. Mallár József

romai
katolikus

?60. Malusik János

reformátusMárkus László szurdoki segédlelkész61.
romai

katolikus
62. Maschek Bemardin Buda?
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Matolcsy János református darvasi lelkész

64. Mátusik János ? ?
65. Mészáros János református kisigmándi lelkész

romai
katolikus

66. Mészáros Sándor tardoskeddi segédlelkész

görög
katolikus

Mihály Lőrinc 
(Mihályi Lőrinc ?)67. ?

romai
katolikus

68. Mike Antal bátaszéki káplán

romai
katolikus

69. Molnár István stridói káplán

romai
katolikus

70. Nagy Zsigmond Alvinc

romai
katolikus

Némethy Ágoston71. ?

romai
katolikus

72. Novák Antal alsóhomoródi lelkész

romai
katolikus

73. Opiez Sándor

romai
katolikus

74. Pachmann Dániel ?

75. Pap Albert János unitárius ótordai lelkész
76. Pap János református munkácsi lelkész
77. Patak János ? ?
78. Pálfy János ? ?

római
katolikus

79. Peák Béla sztanisitsi segédlelkész

nagyszebeni segédlelkész 
és középtanodai tanár

romai
katolikus

80. Pittner Ignác

római
katolikus

debreceni lelkész81. Pogány György

bikácsi káplánromai
katolikus

82. Püspöki Alajos
nagyváradi lelkész

református nagyszalontai segédlelkészRácz István83.
római

katolikus
lőcsei tanár

84. Répássy Flórián
honvéd tiszt

— 173 —



NÉV. VALLÁS ÁLLOMÁSHELY
85. Rokonstein Lipót izraelita nagyváradi reformközség
86. Róth Márton evangélikus Pest ?
87. Sass Károly református ?
88. Séra József református ?
89. Simon Vidor ? ?
90. Soos István ? ?
91. Soos János református gesztesi (?) segédlelkész
92. Spondovits József ? bikácsi lelkész
93. Szakács István református szászlónyai lelkész
94. Szalay Sándor ? ?

romai
katolikus

95. Számszéli János felsőlapsi plébános

romai
katolikus

96. Szele Ignác ?

Szentmiklóssy
Sámuel97. református Nyir ?

98. Szilágyi László református magyarkakucsi lelkész
99. Sztankovits István ? szentpéteri segédlelkész

39. sorezred szatmári 
nevelőházában tanár

romai
katolikus

100. Szupkay János

101. Tamócsy Pál ? ?
Lombardia—Velencében 
állomásozó cs. kir. 
ezredek evangélikus 
tábori lelkésze

102. Dr. Taubner Károly evangélikus

romai
katolikus

103. Timáry Béla szentannai káplán

romai
katolikus

104. Tompák Gusztáv iladovcei segédlelkész

105. Török István református ?
római

katolikus
Trimmel Sándor 
(Trimmer Sándor ?)106. honvéd őrmester

107. ifj. Vályi Pál református vásárhelyi lelkész
római

katolikus
Arad108. Zetykó Kelemen

római
katolikus

109. Zimka János Tata ?
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