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i. rerencz Jozser,



E L Ő S Z Ő .

Egy régen érzett hiányt vélek pótolni, a midőn a magyar honvédségi intézmény
fejlődési történetét, annak fölállításától a mai napig röviden, áttekinthetően és telj esen
hiteles adatok nyomán megírva, ezennel a nyilvánosságnak átadom .

E nemzeti intézményünk keletkezése úgyszólván semmiből és annak kezdetleges
berendezése a felállításkor épp oly tanulságos és érdekes, tehát megörökítésre méltó,
mint annak a tökéletesség felé haladó további fejlődése. Megírásra méltó pedig annál
is inkább, mert a fejlődési menet folyamán honvédségünk egyrészt oly óriási átalaku
lásokon ment keresztül, hogy a mostani szervezetben a régit, az eredetit már fölismerni
sem lehet és másrészt, mert mióta annak fölállításához az első intézkedések megtétet
tek, már .30 év is elmúlt, tehát az évek oly hosszú sorozata, hogy sok, a fölállítással
és 'fejlődéssel összefüggő érdekes részlet felkutatása máris sok nehézséggel járt, gyakran
pedig éppen lehetetlen volt.

Hiszen tudjuk, hogy például a kiképzés, de különösen a szolgálatkezelés körüli
eljárás a 60-as évek végén és még a 70-es évek elején is minden irányban egységesen
rendezve nem volt, de nem is lehetett, mert ennél fontosabb teendők maradtak az
erre hivatott körökre. így azután megesett, hogy a szerves test nagyságánál fogva
épp a felállításkor és a fennállás első éveiben sok irányban az eljárás részleteinek sza
bályozása az illető parancsnokok saját belátására volt bízva és épp ily részleteknek ki
kutatása sok esetben ma már a legnagyobb fáradozás mellett is lehetetlennek bizonyult.

Föladatom megoldásánál hasznos munkát véltem teljesíteni, a midőn e nemzeti
intézményünk keletkezésének, a fölállítás lefolyásának, az idők folyamán beállott szervi
módosításoknak, valamint a jelenleg fennálló viszonyoknak lehető tömör, de kimerítő
leírása mellett, egyúttal azon indító okokat is vázoltam, melyek majdnem minden
évben a szervezetnek egyik-másik irányban bekövetkezett megváltoztatását előidézték.

E mellett a munka czéljára való tekintettel a fősúly a honvéd-hatóságok, parancs
nokságok, csapatok és intézetekre fektettetett, míg a különleges szolgálati ágak és a
fentartás gépezete csak olyan terjedelemben tárgyaltatott, a mint a szükség azt a keret
teljessége érdekében megkívánta.

1*



4

A munka kiegészítő részét képezik az öltözeti és fölszerelési képek, melyek
részint színnyomatú, részint pedig szövegbeli ábrák alakjában a honvédséget külső
megjelenésében is megörökíteni hivatvák.

Hogy végül a jelen munkával nemcsak honvédségünknek a szóban· forgó idő
szakra eső belső berendezését és állapotát ismertessem, hanem hogy megkönnyítsem
annak idején — ismét néhány évtized múltán — a munka folytatását, továbbá, hogy  e
könyv egyúttal a honvédségnek egy szolgálati használatra alkalmas segédeszközt is
nyújtson, a jelenlegi szervezet tárgyalásánál (III. fejezet) a honvédségi »Rendeleti
Közlöny« azon számait is feltüntettem*, melyekben az illető »Szervi határozványok«,
illetőleg »Utasítások« a szükséges bővebb részletekkel feltalálhatok.

Hálával emlékszem meg e helyt Baitz József, Tabajdi Kálmán és Breit József honvéd
százados urakról, valamint körpényesi Kontz Sándor honvéd-főhadnagy úrról, a kik e
munka megírásánál általában és különösen a feldolgozott adathalmaz kikutatásánál
igen hathatós tám ogatásban részesítettek, hálásan emlékszem meg továbbá a Ludovika
Akadémiai Közlöny szerkesztőségéről, mely — áldozatot nem kiméivé — e munka ki
adását lehetővé és könnyűvé tette.

Csak kötelességet teljesítek, a midőn mindezeknek ez úton is legjobb köszöne-
temet kifejezem.

Budapest, 1898. október havában.

A szerző .

' Lábjegyzetekben.
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Mel l ékl et ek.
. ls z . mellékjét. Kimutatás a honvéd gyalogzászló

aljak és lovasszázadok elnevezéséró'l és állo
másairól, valamint azoknak beosztásáról a  
honvédkerületek kötelékébe az 1869. évben  
történt felállításuk alkalmával.

2. sz. melléklet. Kimutatás a honvéd gyalogzászló
aljak, lovasszázadok és szórólöveg-osztagok  
beosztásáról a honvédkerületek és dandárok  
kötelékébe, valamint azok állomásairól az  
1873. évben, a midőn a csapatok felállítása  
befejeztetett.

3. sz. melléklet. Kimutatás a honvéd lovascsapatok
nak békehadrendszerinti beosztásáról az 1874.
évben az ezredparancsnokságok felállításakor.

4. sz. melléklet. Kim utatás a honvéd gyalogcsapa
toknak féldandár- és dandárkötelékbe való  
beosztásáról az 1886. évben a féldandár-  
parancsnokságok felállítása alkalmával.

5. sz. melléklet. Kimutatás a m agyar kir. honvéd
gyalogezredek beosztásáról, elnevezéséről és  
békeelhelyezéséről az 1898. évben.

6. sz. melléklet. Kimutatás a m agyar kir. honvéd
huszárezredek beosztásáról, elnevezéséről és  
békeelhelyezéséről az 1898. évben.

7. sz. melléklet. Vázlat a honvédcsapatok elhelyezé
séről az 1869. és 1898. évben.

8. sz. melléklet. Átnézet a magyar kir. honvédség
fejlődésének főbb mozzanatairól.



BEVEZETÉS.

Az osztrák-magyar monarchiának 1807-  ben
alkotmányos alapon bekövetkezett  belső
újjáalakítása egyrészt az addig fenn állott
alkotmányválságok megszüntetésé hez,
másrészt pedig a haderőnek teljes  —
katonai és politikai tekintetek, de főleg az 1866-
iki hadjárati évben szerzett tapaszta latok
által indokolt — újjászervezéséhez  vezetett.

A magyar honvédség is — épp úgy,
mint Ausztriának hasonló intézménye —
ezen nagy politikai és katonai reformok nak
köszöni keletkezését.

** *
A közös vedelem, mely ezen időpon

tig csupán a császári királyi osztrák had
seregnek képezte feladatát, a pragmatica
sanctio szellemének megfelelően jövőben
egy császári és királyi közös hadseregre
volt ruházandó, mely hadsereg Ausztria és
Magyarország által alakilag is közösen
állítandó fel és közösen tartandó fenn, míg
ellenben ezen két állam függetlensége és
alkotmányos önállósága a haderő ügyeiben  is,
részint a közös hadsereg és haditengeré szetre
nézve a törvényhozó testületeket  megillető
jogokban, részint pedig egy-egy  külön,
önálló és a közös hadseregtől füg getlen
honvédségnek Ausztriában és Ma

gyarországban történő létesítésével volt
kifejezésre hozandó.

A midőn az 1867. évi február hó 17-én
a felelős magyar ministerium az 1848-ik
évi III. törvényezikk értelmében kinevez
tetett, a véderő-intézménynek kilátásba
helyezett közeli és már sürgőssé vált át
alakításához, különösen pedig a magyar
honvédség létesítéséhez is Magyarorszá
gon az első alaki lépés meg volt téve.

Már a következő 1868-ik évben a tör
vényhozó testületek Ausztriában és Ma
gyarországon az időközben szentesített
kiegyezési törvény (1867. évi XII. törvény
ezikk deczember hó 24-érői) alapján a
kormányok által benyújtott védtörvény-  j
avaslatokat alkotmányosan tárgyalhatták  és
1868. évi deczember hó 5-én ezen
javaslatok, mint a »véderőről szóló 1868.
évi XL. törvényezikk« és, mint »a honvéd
ségről szóló 1868. évi XLI. törvényezikk«
legfelsőbb szentesítést nyertek.

Ezzel a törvényes alap meg volt vetve,  
hogy a conscriptio útján kiegészített eddigi
osztrák császári hadsereg Ausztria és
Magyarország dualizmusának megfelelően
mint császári és királyi közös hadsereg az
általános védkötelezettségen alapuló új védő
alkotmány értelmében újjászerveztessék, de



a magyar honvédségre nézve is elhang zott
a teremtő szó, melynek értelmében  ezen —
állampolitikai tekintetekből a többi
nagyhatalmak hasonló intézményeitől tel
jesen elütő — seregcsoport felállítása
sajátszerű szervezésével kezdetét vehette.

Ez utóbbinak, vagyis a magyar hon
védség fölállítási és fejlődési történetének
szenteltük az alábbi sorokat.

* * *

Már e helyt kiemelendő, hogy, habár
honvédségünk neve azon honvédcsapa
tokra emlékeztet, melyek az 1848/49-ik
években felállítva voltak, ezen mozgalmas
hadi évek hasonnevű alakzataitól a fiatal
intézmény a néven, a magyar szolgálati
nyelven és sok akkoriban alkalmazott hon véd-
tiszten kívül mit sem vett át.

Éppenséggel nem lehet tehát az 1848-ki
vagy Magyarországnak bármely más ré
gebbi védőrendszerének kifejlesztéséről a
most létező honvédségi intézményre be
szélni, nem pedig annál kevésbé, mivel
úgy a szervi kötelék, valamint minden
nemű összefüggés, de még az idő- és
tárgybeli folytonosság is, mely a jelent a
múlthoz áthidalhatná, hiányzik.

Mindazon tényezők, melyek a magyar
honvédség felállításához és fennállásához
fűződnek, ezek szerint újonnan voltak lé
tesítendők és életbeléptetendők!

Mindenekelőtt tehát a honvédségi tör
vényben letett és az általános szervezést
felölelő alapelvek voltak kiépítendők, a
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szervezet főalkotórészei: a hatóságok, pa
rancsnokságok és harczeszközök, továbbá  a
fentartás gépezete, nevezetesen ennek a
személyi harczeszközök és lovak kiegészí
tésére és kiképzésére vonatkozó ága, nem
különben annak a hadieszközöket: a fegy
verzet és lőszer, a vonat, a fölszerelés, a
ruházat, élelmezés és elhelyezést érintő
része alapjából volt létesítendő és végül a
gazdászatkezelési, a számellenőrzési, az
egészségügyi, állategészségügyi, igazság
ügyi stb. szolgálat is újonnan volt szer
vezendő.

A kezdet kezdetén éppen csak névleg
meglevő központi hatóság: a magyar hon
védelmi ministerium szervezésével kellett
tehát a nagy művet megkezdeni, hogy az
azután a többi szervek és életfeltételek
fokozatos létesítésével befejeztessék.

A könnyebb áttekinthetőség érdekében  
véderőnk ezen fiatal tényezőjének fejlő
dési történetét három fejezetre fogjuk osz tani
és az elsőben annak tulajdonképeni
felállítását és keletkezését, vagyis az alap
vető munkát leírni, a másodikban pedig a
további fejlődést és kiépítést 1890-ig és
végül a harmadikban a haladást 1890-től
kezdve a mostani szervezet eléréséig; az
ezen munkához csatolt függelék pedig a
magyar honvédséggel szoros kapcsolatban
levő magyar koronaőrség, továbbá a ma
gyar népfölkelés és a magyar csendőrség
múltjával, illetőleg fejlődésével lesz hivatva
röviden leszámolni.

ÉT— ’-



József főherczeg, a m. kit*, honvédség főparancsnoka.



I. FEJEZET.

A h o n v é d s é g f öl ál l í t ása.

Az 18158. évi XLI. törvényczikk értelmé-
benahonvédséggyalog- és lovascsapatokból  volt
alakítandó és előbbi fegyvernem számára  a
»zászlóalj«, utóbbi számára pedig a huszár
illetőleg dzsidás »század« állapíttatott meg
szervezési csapategység gyanánt. Több
gyalogzászlóalj és lovasszázad elhelyezésük
szerint egy-egy főhatóság — a honvéd
kerületi parancsnokság alá volt rendelendő  és
az egész honvédség számára mint köz ponti
főhatóság a honvéd-főparancsnokság,  mint
legfelsőbb honvédhatóság pedig a hon védelmi
ministerium volt a honvédség összes  ügyeinek
vezetésére hivatva. A honvédség  számára
későbben beszerzett szórólövegek  (lásd: »3.
Csapatok« alatt d) pontot) szervezési
egységét a négy lövegbol álló »osztag«
képezte.

Még mielőtt azonban az említett csapatok,
parancsnokságok és hatóságok felállítására  és
szervezésére áttérnénk, szükséges a
honvédségre vonatkozó azon törvényes
rendelkezések ismertetése, melyek a hon
védségi védőintézmény helyzetét a fegyveres  erő
keretén belül, annak rendeltetését,
kiegészítési módját stb. megvilágítják.

A ) Törvényes határozványok a hon
védség rendeltetésére, szervezésére és
kiegészítésére nézve.

Az 1868-ik védtörvények szerint a közös  
hadsereg, a haditengerészet, a honvédség  és
a népfölkelés képezik Ausztria-Magyar-  ország
fegyveres erejét.

A magyar honvédség, mint a fegyveres  
erőnek akkor még csak kiegészítő része,
háború idején a hadsereg támogatására és  a
belvédelemre, békében kivételesen a
belrend és biztosság fentartására is van
hivatva.

Ha háború veszélye fenyeget, a honvédség  
összehívása és mozgósítása részben, vagy
egészben csak Ő Felsége a király rendeletére
történhetik a felelős honvédelmi minister
ellenjegyzése mellett.

A honvédség kivételesen a magyar korona  
országain kívül is alkalmazható ; de erre
mindannyiszor a törvényhozás külön intéz
kedése szükséges.

Csak az országgyűlés együtt nem létében,  
s ha a halasztásból veszély származhatnék,
rendelheti Ő Felsége, az ország összes
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ministeriumának felelőssége s az ország
képviseletének, annak legközelebbi össze
jövetelekor azonnal kikérendő utólagos
jóváhagyása mellett a honvédséget az
ország határain kívül is.

A honvédtisztek tiszti fokozatuk szerint
egyenlők aközöshadsereg tisztjeivel; ugyan azon
fokozatbeliek között a hadseregbeli  tisztet
illeti az elsőbbség.

A honvédség szolgálati és vezénylő
nyelve a magyar, zászlója 0 Felsége nevé nek
jelvényei mellett az ország színeit és  a
magyar állam czímerét viseli.

Horvát-Szlavon- és Dalmátországokban a
honvédségvezénylő nyelve ahorvát, zászlója  O
Felsége névjegye mellett Horvát-Szlavon-
Dalmátországok egyesült színeit és a magyar
állam czímerét viseli.

Egyébiránt a katonai jelvények, rang
jelzetek, a felszerelés és felfegyverzés,
valamint a szolgálati és gyakorlati szabály
zatok a honvédségnél és a közös had
seregnél egyenlők.

A honvédség tisztjei és legénysége szol
gálati idejük tartama alatt, béke idején úgy,
mint hadkészültségben és háború idején
ugyanazon illetékekben részesülnek, a
melyekben a hadseregbeliek.

A háborúban, vagy egyáltalában tény
leges szolgálatban rokkanttá lett honvéd-
tisztek és honvédek ugyanazon ellátás ban
részesülnek, a melyek a közös had seregre
nézve e tekintetben előírvák.

Ugyanezen kedvezmények kiterjednek  az
ellenség előtt elesett, vagy sebeik követ
keztében elhalt honvédtisztek özvegyeire  és
árváira is.

Ahonvédségösszes költségei a honvédelmi
minister tárczáját terhelik, azon költségeket
azonban, melyek a honvédségnek hadi
czélokra lett mozgósításából s alkalmazásá ból
erednek, a közös hadügyminister tárczája  viseli.

Ő Felsége a honvédségfőparancsnokát  
a honvédelmi ministermeghallgatása után
közvetlenül, a többitiszteket ellenben, béke
idején a honvédelmiminister, háború idején
pedig a parancsnoklófővezér előterjesz
tésére nevezi ki.

Az ország alkotmányának megfelelő fenti
törvényes határozványok megszabtákazon
keretet, melyen belüla magyar honvédség
mint a közös hadseregtőlfüggetlen és az
önálló magyar államiságotkifejező nemzeti
hadsereg a legmagasabbtrón és a haza,
valamint a pragmaticasanctio szellemében  az
egész monarchia védelméreszervezendő  és
fentartandó. Deezen rendelkezések
egyúttal biztosítottáka jövőre nézve is
honvédségünknekazon jelleget, mely ezen
intézményt minta fegyveres erőnek most
már egyik integránsrészét magasztos hiva
tásának megfelelőenmegilleti.

A személyesharczeszközök, vagyis az  
emberanyag kiállításáraés a vcdkötelczettség
teljesítésére vonatkozólagaz 1868-iki tör
vényekben foglaltelvek úgy a hadseregre,
valamint a honvédségrenézve is a modern
védőrendszert, azazaz általános cs minden
vedképes állampolgáráltal személyesen
teljesítendő védelmikötelezettséget állapítja
meg. A seregszervezetpedig úgy a had
seregnél, valaminta honvédségnél is a
keretrendszer elvére van fektetve.

Az állampolgárokkalszemben támasztott  
mindazon követelmények,melyek a véd és
állítási kötelezettségetérintik, már a
hadkiegészítés keresztülvitelénekmódjára  —
nevezetesen a hadkötelesek' állítása és
besorozására — valótekintettel is, elvileg a
hadsereg és honvédségnél azonosan voltak
megállapítandók.

Különleges rendelkezésekvoltak azon
ban szükségeseka szolgálati kötelezettség
tartamára és a sorozásalkalmával védképes-
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nek talált hadkötelesek beosztására nézve,
mivel azoknak egy része — az öszes európai
nagyhatalmak hadkiegészítő rendszereitől
elütőleg — 13 évi honvédségi szolgálati
kötelezettséggel közvetlenül a honvédséghez
volt beosztandó.

Ezen védrendszerünket jellemző utóbbi
törvényes rendelkezésagyakorlatban akként  volt
ezelőtt foganatosítandó, hogy a közös
hadsereg számára megállapított évi ujoncz-
jutalék, valamint ugyanannak évi póttartalék
jutalékának teljes födözete után megma
radó védképes hadkötelesek fölöslege a
honvédséghez nyerje beosztását.

A honvédséghez közvetlenül besorozott  és
kereteinél katonailag kiképzendő fent-
említctt fiatal hadköteleseken kívül a honvéd ség
kiegészítése még azon idősebb emberek nek a
honvédséghez való törvényszerű  áthelyezése
által történt, a kik három évi sor hadi és hét évi
tartalék szolgálati kötelezett ségüknek a közös
hadseregben már eleget  tettek és a kik két
éven át még honvéd ségi kötelezettség alatt
állottak.

Végül a honvédségbe való belépés még  oly
önkénteseknek is meg volt engedve,  kik
hadseregbeli szolgálati kötelezettségük nek már
eleget tettek.

A honvédlegénység tehát korra és minő
ségre nézve főképen kétféle elemből állott  és
pedig:

azon két évfolyam egyéneiből, kik a
hadsereg tartalékából áthelyeztettek, tehát  a
közös hadseregnél képeztettek ki és

tizenkét sorozó évfolyam oly egyéneiből,  kik
a honvédséghez közvetlenül soroztat-  tak be
és onnan nyerték kiképeztetésüket.

A honvédségnél teljesítendő tényleges
szolgálati kötelezettségre nézve a törvény
akként intézkedett, hogy a honvédujonezok  az
állandósított (tényleges) gyalog- (lovas-)
századoknál begyakorlandók s nyolez hetet

meg nem haladó betaníttatásuk után a
szükséghez képest, vagy a törzsek és
századok legénységének fölváltására alkal
mazandók, vagy szabadságra bocsájtandók.

A legénységnek igen kis része tehát  
rendszerint az egyik ujonczkiképzési idő
szak kezdetétőlakövetkezőidőszak befejezé séig,
vagyis legfölebb 14 hónapon át (az  első
években azonban sokkal rövidebb időn
keresztül) volt tényleges szolgálatban, túl
nyomó része pedig már nyolezheti kikép zés
után szabadságoltatott.

Ezen tényleges szolgálaton kívül a hon
véd-gyalogság legénysége az őszi fegyver-
gyakorlatokon való részvételre volt kötelezve  és
pedig:

a) évenként két hétig tartó századgyakor
latra és

h) minden másodk évben három hétig  
tartó zászlóalj-gyakorlatra.

Hasonlólag a honvédlovasság legénysége  
is minden évben 2—3 heti fegyvergyakor
latra volt köteles bevonulni.

A honvédség egyelőre póttartalék fölött
nem rendelkezett és az egyévi önkéntest
intézménynek behozatalala is csak egy
későbbi időpontnak volt föntartva. (1882.  évi
XXXIX. t.-cz.)

A kiegészítés és nyilvántartás szem
pontjából a magyar korona országainak
területe kezdetben 82 zászlóalj-járásra
(köztük négy horvátra) osztatott. Minden
zászlóalj-járás a honvédgyalogság szerveze
tének megfelelően, ezenfelül négy század
járásra oszlott, mely utóbbiakban a járás
őrmesterek végezték a nyilvántartási teen
dőket.

A honvédzászlóalj-járások alakításánál a  
törvényhatóságok (megyék, székek, vidékek,
városok stb.) terjedelme, népessége és azon
arány, a melyben a sorezredek alakításá
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hoz és kiegészítéséhez járulnak, voltak
irányadók.

A honvéd-lovasszázadok (az első fel
állításnál 32) mindegyike egy vagy több
zászlóalj-járásból nyerte kiegészítését.

A honvédzászlóaljak és lovasszázadok
azon sorezredekkel, melyeknek kiegészítési
területével járásuk összesett, semmi kap
csolatban nem állottak.

Fiume város és annak környéke a
honvédség kiegészítése szempontjából 1871  óta
önálló járást képezett és az abból
besorozott ujonczok az ugyanez évben
felállított fiumei honvédszázadhoz osztattak  be.
Nyilvántartási ügyekben e század a
nagykanizsai 77. honvédzászlóaljhoz volt
utalva.

1872-ben ahonvédzászlóalj-járások száma  az
újonnan felállított honvédzászlóaljaknak
megfelelően négygyei, 1873-ban pedig
újólag hattal, tehát 92-re szaporíttatott.
(Lásd gyalogságot.)

A sorozásoknál mint honvédségi képvi selő
és a sorozóbizottság tagja azon zászló alj
parancsnoka szerepelt, melynek terüle téhez
az illető sorozójárás tartozott.

B) Általános szervezés.
1. Központi vezetés.

a) Honvédelmi ministerium.
Az első felelős magyar ministeriumnak

1867-ben történt kinevezésével a honvé
delmi ministerium teendőinek vezetése
addig is, míg az egész védrendszernek
halasztást nem tűrő átalakítása alkotmá
nyos úton meg fog állapíttatni és egy
szersmind mindazon teendők, mikre a ma
gyar ministerium hatásköre kiterjed, sza
batosan meghatároztatnak, ideiglenesen a
magyar ministerelnökre, Andrássy Gyula
grófra ruháztatott.

Ezen ministerium tevékenységi köre első,  
kezdetleges, csakis két ügyosztályból álló
szervezésével természetszerűen első sor ban
a védtörvényjavaslatok előkészítésénél  való
közreműködésre, továbbá a létesí tendő
honvédség szervezetére vonatkozó  általános
alapelvek megállapítására és vé gül egyes,
a feloszlatott helytartósági ta nácstól átvett
katonai ügyek lebonyolítá sára szorítkozott.

Mint a honvédség fölállításának általá
ban, úgy a honvédelmi ministerium vég
leges szervezésének alapját is az 1868-iki
védtörvények adták, melyek ezen ministe
riumnak nagyfontosságú hatáskört és kiváló
állást biztosítottak.

Ezek szerint a honvédelmi minister álta
lános kötelmeihez tartozott: a védtörvé
nyek végrehajtása, az ujonezozási ügyek,  az
általános védkötelezettség teljesítésének
ellenőrzése, a védkötelezettség teljesítésé nél
törvényesen megengedett kedvezmé nyek
odaítélése, az elhelyezés és elszálláso lás
békében, országos fuvarok biztosítása  stb.
stb.

Különleges kötelmeihez tartozott pedig
a magyar honvédség felállítása és fentar-
tása, miért is a magyar honvédség összes
ügyei hatáskörébe utaltattak.

Mindezen ügyek központi vezetésére  
nézve a honvédelmi minister O Felségének  és
a magyar törvényhozásnak személye sen fe
lelős.

A minister helyettesítésére a honvédelmi  
államtitkár van hivatva, kit a minister elő
terjesztésére O Felsége nevez ki.

Azon sokoldalú és fontos ügyek, melyek
a védtörvényekkel a honvédelmi minister
hatáskörébe utaltattak, sürgősen szüksé
gessé tették a vezetése alatt álló és ezen
ügyek feldolgozására hivatott honvédelmi
ministerium tetemesen kibővített szerve
zését.



Ez valóságban rögtön a védtörvények
szentesítése után meg is történt és az
1869-iki év kezdetén a ministerium új
szervezése már életbe is lépett, még pedig a
következő alakban :

két ügyosztálylyal, a védtörvény és az
ezzel kapcsolatos törvényekből kifolyó
összes egyéb ügyek végzésére pedig két
polgári ügycsoport összesen négy ügyosz
tályival állíttatott fel.

Andrássy Gyula

A ministeriumban alkalmazottak szemé
lyes ügyeinek elintézésére, továbbá külön
leges teendők végzésére az elnöki osztály
szervezhetett, mig a tisztán katonai ügyek
elintézésére egy külön katonai ügycsoport

A katonai ügycsoport egy ezredes (ké
sőbb tábornok), a többiek pedig egy-egy
ministeri tanácsos vezetése alatt állottak,
mig mint ügyosztályvezetők honvéd-törzs
tisztek, illetve ministeri osztálytanácsosok



szerepeltek. Fogalmazási személyzetként
tisztek és polgári tisztviselők alkalmaz
tattak.

Jellemző ezen első szervezésnél, hogy  
a honvédség igazságügyeire vonatkozó
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hadbíró, utóbbiba pedig egy törzsorvos nyert
beosztást. Ugyancsak a VI. ügyosztályban
dolgoztattak fel mindazon ügyek, melyek  a
honvédség ruházatára, felszerelésére,
fegyverzetére, élelmezésére, illetékeire,

Lónyay Menyhért

kérdések a IV. (polgári) ügyosztályban, az
egészségügyi teendők és a honvédség
feletti orvosi felügyelet pedig a VI. (pol
gári) ügyosztályban végeztetett, mi czélból az
előbb említett ügyosztályba egy őrnagy

pénzügyeire és számellenőrzésére vonat
koztak.

A ministerium kiegészítő részét képezte  
a számvevőség és a segédhivatal, mind
egyik egy-egy igazgató vezetése alatt.



Előbbiben számtisztek, utóbbiban iroda
tisztek, írnokok stb. végezték a hivatalos
teendőket.

Ezen szervezés a következő évben az
1808. évi XXX. t.-cz. 58. §-ában foglalt
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végzésére volt hivatva, mely ügyek eddig
átruházott hatáskörben a horvát-szlavon-
dalmát országos kormány által intézteitek.

A honvédelmi ministerium feladata lévén
mindazt előteremteni, a mi a honvédség

.Szende Béla

rendelkezésekhez képest egy új horvát-
szlavon ügyosztály felállításával egészítte-  tett
ki, mely ügyosztály mindazon Horvát- és
Szlavonországra vonatkozó és a hon védelmi
minister hatáskörébe tartozó ügyek

felállításához és föntartásához szükséges
volt, igen természetes, hogy az ügyfor
galom is az intézmény fokozatos létesíté
sével arányosan gyarapodott. Mihamarább
szükségessé vált tehát a ministerium sze-



mélyzetének szaporítása mellett az ügy
beosztások újbóli szabályozása is.

Valóságban ez már három évvel később,
vagyis az 1872. év elején következett be,  a
midőn a ministerium ügybeosztása rész
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vezetésében is többször történt változás.
Andrássy Gyula gróftól 1871. november  
14-én Lónyay Menyhért gróf vette át a
ministerium vezetését, ennek lemondása
után pedig 1872. évi deczember 15-én

Kerkapoly Károly

ben módosíttatott, egy új ügycsoport két  új
ügyosztállyal létesíttetett és úgy a
fogalmazó valamint a kezelési személyzet
megfelelően szaporíttatott.

Ugyanezen időszakban a ministerium

Szende Béla neveztetett ki felelős hon
védelmi ministerré.

Államtitkárok voltak: 1868. deczember  
31-ike óta Kerkapoly Károly, 1870. novem ber
15-ike óta Hollán Ernő és 1872. évi
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deczember hó 26. óta komlóskeresztesi
Fejérváry Géza báró.

b) H o n v é d - f ő p a r a n c s n o k s á g .
A honvéd-főparancsnokság, mint a ma·

A főparancsnokság kötelmeihez tartoz
nak : a kiképzés és katonai szolgálatra
vonatkozó összes ügyek vezetése és ellen
őrzése, a katonai szellem és fegyelem
ápolása és fentartása, a bírói felsőbbségi

Hollán Ernő

gyár honvédség legfelsőbb katonai parancs
noksága, Budapesten 1868. deczember 12-én
állíttatott fel és főparancsnokul ő császári  és
királyi fensége József főherczeg nevez tetett
ki.

jog és a fegyelmi fenyítő hatalom gyakor
lása tényleges szolgálatban álló honvéd
tisztek és a legénység fölött, valamint az
igazságszolgáltatás ellenőrzése az összes
honvéd parancsnokságoknál, továbbá a

9*
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tisztán katonai közigazgatási ügyvitel és
ügymenet, a honvédcsapatok és parancsnok
ságok hadkészültségének és harczképessé-
gének, valamint a hadi anyag jókarban tar
tásának ellenőrzése. A honvéd-főparancs-

kezéseit a ministernek tudomására juttatni.  A
mozgósítottság tartama alatt a hon véd-
főparancsnokság hatásköre a vissza maradó
csapatok és parancsnokságokkal  szemben
ugyanaz, mint békében.

F e j é r v á r y G éz a

nokság végül hivatva van a tisztek összes
személyi ügyeiben a honvédelmi minis-
terhez javaslatokat tenni és köteles minden
fontosabb, saját hatáskörében a csapatok nak
és parancsnokságoknak kiadott rendel-

2. Magasabb parancsnokságok és törzsek.
Mint egyedüli közbeeső parancsnokság  

a honvédcsapatok, vagyis a gyalog-zászló
aljak és lovasszázadok, valamint a honvéd"



21

főparancsnokság, illetve a honvédelmi mi
nisterium között, már 1809. évi április ha
vában, tehát a honvédcsapatok felállítását
megelőzőleg, a honvédségi törvény értel
mében

H o n v é d k e r ü l e t i p a r a n c s n o k s á g o k
létesíttettek, melyek mint területi hatóságok
saját területükön már a honvédcsapatok
felállításánál is hivatva voltak közremű
ködni. Ezen parancsnokságok állandó kö
telmeihez tartozott: a katonai, katonai
közigazgatási, egészségügyi és gazdászat-
kezelési szolgálatnak, továbbá a fegyelmi
fenyítő hatalom kezelésének ellenőrzése az
összes, a parancsnokság területén elhelye zett
és ezen területről kiegészítésüket nyerő
csapatoknál.

A magyar korona országainak első be
osztásánál honvédkerületekre főleg földrajzi  és
politikai közigazgatási szempontok voltak
mérvadók és ezeknek megfelelően az ország
összesen hat honvédkerületre osztatott és
minden ily kerületben egy kerületi pa
rancsnokság állíttatott fel.

Minden kerületbe kerületi parancsnokká  egy
ezredes vagy tábornok neveztetett ki, a ki
mellé hatásköréhez mérten a szük séges
segédközegek, nevezetesen egy lovas sági
törzstiszt mint szakközeg a lovassági  ügyekre
és mint lovasosztály-parancsnok  az alárendelt
lovasszázadok megszemlélé sére, egy
törzsorvos mint előadó egész ségügyi
kérdésekben, egy hadbíró mint  igazságügyi
előadó, egy állatorvos mint
állategészségügyi szakközeg, továbbá há rom
hadbiztossági tisztviselő a gazdászat-  kezelési
szolgálat vezetésére és ellenőrzé sére,
valamint egy parancsőrtiszt és a szükséges
segéd- és kezelési személyzet  osztatott be.

Az egyes kerületi parancsnokságoknak

alárendelt gyalogzászlóaljak és lovasszá
zadok száma nem volt egyenlő és pedig  az
1-ső számú mellékletben foglalt részle tezés
szerint alá volt rendelve:

a pesti kerületnek 18 zászlóalj és 10 lovasszázad  az
erdélyi » 14- » » .‘1 »
a kassai » 16 » » 5
a pozsonyi » 14 » - 4 ■>
a budai * 16 » - 6 »
a horvát-szlav. ■ 4 » » 4 »

Összesen 82 zászlóalj és 32 lovasszázad.

A honvédkerület területén elhelyezett csa
patok a kerületi parancsnokságnak minden
tekintetben alá voltak rendelve, mig utóbbi
parancsnokság tisztán katonai és katonai
közigazgatási ügyekben közvetlenül a hon
véd-főparancsnoksághoz, gazdászatkezelési  és
számviteli ügyekben pedig közvetlenül  a
honvédelmi ministerhez volt utalva.

Már a honvédségnek egy évi fönnállása  
után arra kellett gondolni, hogy az immár
megfelelő számú kiképzett legénység fölött
rendelkező csapatok egy esetleg bekövet
kezendő mozgósításkor magasabb kötelé
kekbe egyesíthetők és ilyenekben alkal
mazhatók legyenek.

Az első fegyvergyakorlatok alkalmával  
e tekintetben szerzett tapasztalatok már  az
1871-ik év tavaszán oly rendszabályok
életbeléptetéséhez vezettek, melyek a hon véd-
parancsnokságok szervezetét bensőleg
érintették.

Nevezetesen szükségessé vált :
a) a kerületek területeinek újbóli szabá

lyozása és pedig főleg a csapatoknak ma
gasabb kötelékekbe való egyesítésének szem
előtt tartása mellett, tehát a katonai köve
telményeknek megfelelően és

b) a csapatok (zászlóaljak, lovasszáza
dok) és a kerületi parancsnokságok közé
egy, a békegyakorlatoknál, de főleg hábo
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rúban szükséges közbeeső parancsnokság,
vagyis a dandárparancsnokságok szerve
zése.

A honvédkerületek területein az eredeti
beosztás szerint elhelyezett csapatok száma
egyes kerületekben olyannyira nagy volt,
hogy egyrészt kitörő háború esetén az illető
kerület számára érvényes hadrend keretébe
azokat beilleszteni nem lehetett, másrészt
pedig azok fölött a szükséges ellenőrzés
sem volt az illetékes kerületi parancsnokság
részéről nehézség nélkül gyakorolható.

Ezen hátrányok megszüntetésére az
1871. évi III. t.-cz. a magyar korona or
szágait 1871. tavaszán az eddigi hat hon
védkerület helyébe hét ilyenre osztotta és
ezen kerületek határolása az említett kato nai
szempontok, valamint a gyors moz gósítást
kiválóan befolyásoló közlekedési  viszonyok
tekintetbe vétele mellett keresz tülvitetett.

Ezen új beosztás szerint a pesti I., az  (új)
szegedi II., a kassai III. és a pozsonyi  IV.
kerületre egyenkint 12, a kolozsvári  VI.
kerületre 14, a budai V-re 16 és a zág rábi
horvát-szlavon VII. kerület területére  egyelőre
csak 4 zászlóalj, továbbá minden  egyes
kerület területére az ez évben 40-re  szaporított
lovasszázadokból 4 —8 esett.

A következő évben szervezett szórólöveg-
osztagok (lásd »3. Csapatok« alatt d) pon tot)
közül minden egyes kerület területére  1—4
osztag jutott.

Ugyancsak az 1872. és 1873-ik évben
változott a honvédkerületi parancsnoksá
goknak alárendelt zászlóaljak száma is, a
mennyiben a feloszlatott határőrvidéki ezre-  dek
területén és pedig a szegedi II. kerü letben
két, a zágrábi VII. kerületben pedig  nyolcz új
honvédzászlóalj állíttatott fel.

A csapatoknak magasabb kötelékekbe

való beosztására nézve a 2-ik melléklet
nyújt tájékozást.

Említésre méltó még azon változás is,
mely 1871-ben a kerületi parancsnokságok
törzsének személyzetében történt és abból
állott, hogy minden kerületi parancsnok
sághoz egy százados mint kerületi segéd
tiszt neveztetett ki, a ki a gyakorlatoknál  és
minden más alkalommal a vezérkari  és
segédtiszti szolgálatot volt hivatva vé gezni.

A már említett okok 1871-ben a
h o n v é d - d a n d á r p a r a n c s n o k s á g o k

felállításához vezettek. Ezen parancsnok
ságok kötelmeihez tartozott: a katonai szol
gálat, a kiképzés és a fegyelem kezelésének
ellenőrzése az alárendelt csapatoknál, to
vábbá a csapatok vezénylete gyakorlatok nál
és háborúban s végre az egészségügyi
szolgálatnak czélszerű berendezése és ke
zelése.

Minden dandárparancsnoknak alá voltak  
rendelve a saját területén elhelyezett csa
patok és pedig 4 (kivételesen ó) gyalog
zászlóalj, 1—5 lovasszázad és a szóró-
lövegek rendszeresítése után egy szóró-
löveg-osztag is.

A lovasság csak beosztottnak volt tekin
tendő és a dandárparancsnok befolyását ezen
fegyvernemre a lovasosztály-parancsnok
útján gyakorolta.

Mint dandárparancsnok egy rangidősb  
törzstiszt szerepelt, ki mellé mint segédtiszt
egy főtiszt, mint dandárorvos egy honvéd
orvos, továbbá mint Írnok két hadapród
volt beosztva.

A dandárparancsnokságok minden tekin
tetben a honvédkerületi parancsnokságnak
voltak alárendelve és a budai kerületben 4,  a
horvát-szlavon kerületben egyelőre csak 1
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és a többi kerületek mindegyikében 3—3
dandárparancsnokság volt felállítva.

1873-ban az új zászlóaljak felállításakor
ezen dandárparancsnokságok összes száma  20-
ról 22-re emeltetett és az új két dandár  a
zágrábi VII. kerületben állíttatott fel.

A mint ezen dandárparancsnokságoknak
fentiekben vázolt összeállításából is kitű nik,
azok szervezése teljesen elütött egy  modern
értelemben vett dandár szerveze tétől.

A zászlóaljaknak közvetlen alárendelése  és
azoknak száma, továbbá a dandár
parancsnoki helynek betöltése egy törzs tiszt
által s végre egy orvosnak beosztása,  inkább
egy ezredparancsnokságra emlékez tet, mig a
lovasság és a szórólöveg-oszta-  gok
alárendelése ezen parancsnokságot  inkább
területi hatóságként tünteti fel.

Az egyes dandárokhoz tartozó csapatok  a
2. mellékletből vehetők ki.

Ő Felsége 1869. évi április hó 18-án
kelt legfelsőbb elhatározásával legelső ke
rületi parancsnokokká kinevezte:

szentmiklósi és óvári Pongrácz Sándor
ezredest, a Pálffy gróf nevét viselő 14.
számú huszárezred parancsnokát a pesti,

Czillich Edét ezredessé és a budai,  
dobai Dobay Józsefet ezredessé és a

pozsonyi,
márkus és batiszfalvi Máriássy Jánost

ezredessé és a kassai,
liblói Graeff Ede lovag tábornokot a

kolozsvári és
Eulmer Frigyes gróf ezredest a hadsereg

ben a zágrábi horvát-szlavon honvédkerület
parancsnokává.

A szegedi II. honvédkerületnek 1871.
évben történt felállítása után pedig ez év
április havában Aschermann Ferencz ez
redes neveztetett ki ezen kerület parancs
nokává.

3. Csapatok.
A honvéd gyalog- és lovascsapatok föl

állítása a parancsnoki és tiszti helyek be
töltésével vette kezdetét. Ezt követte a
szükséges oktató altisztek toborzása és
kiképzése. (Lásd »C. A tiszti- és altiszti
kar kiegészítése. Kiképzés.«)

Igen természetes, hogy ezen nagy és
fontos, a csapatok felállítását megelőzőleg
végzendő munka sikeres leküzdése csakis
akként vált lehetővé, hogy a honvédelmi
ministerium ebbeli működésének támoga
tására a honvédkerületi és zászlóaljparancs
nokságok is igénybe vétettek, a melyek
erre való tekintettel is a csapatok előtt
állíttattak föl és valóságban a csapatok
fölállításánál és az összes szervezési mun
kálatok keresztülvitelénél a leghathatósab-  ban
közreműködtek.

a) G y a l o g s á g .
Az 1868-ik évi honvédségi törvény értel

mében egyelőre 82 honvéd gyalogzászlóalj
(ezek között 4 horvát-szlavon) volt fölállí
tandó és ezen zászlóaljak folyószámokkal
valamint azon megye, szék vagy vidék
szerint voltak megjelölendők illetve elne-
vezendők, a melyből alakulnak és kiegé
szíttetnek.

Ezen zászlóaljak a tiszti és altiszti helyek
legnagyobb részének betöltése után 1869-ik évi
november hó elején alakultak meg, a  midőn
ugyanis az első honvédújonczok  illetékes
zászlóaljaikhoz bevonultak.

A zászlóaljak fölállítási helyei, valamint  
azok elnevezése az 1. mellékletben van
föltüntetve.

Minden zászlóalj a zászlóaljtörzsből és  
egy állandósított századból állt. Utóbbi az
egész zászlóalj számára keret gyanánt szol gált
és négy szakaszával akként volt össze-
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állítva, hogy minden szakasz legénysége
egy-egy, gyakorlatkor vagy mozgósítás ese tén
fölállítandó század anyakönyvi állomá nyához
tartozott.

Ezen állandósított század az újonczok
kiképzésére, a helyőrségi szolgálat végzé
sére, a zászlóalj kebelében szükséges mun kák
ellátására (lak
tanyában, fegyver
és pótraktárban stb.)
s végül az egész  
zászlóalj fölállítására
gyakorlatok alkalmá
val és mozgósításkor  
volt hivatva.

Egy-egy honvéd
zászlóalj békeállo
mánya az első szer
vezéskor kitett:

A zászlóalj-törzs
nél : 1 törzstisztet,
1 főorvost, 1 kezelő
tisztet, 4 járásőrmes
tert, 1 puskaművest,
1altisztet és 10 hon
védet ;

A zászlóaljkeretet  
képviselő állandósí
tott; századnál; 4
tisztet, 1 tiszthelyet
test, 23 altisztet és
őrvezetőt, 2 han
gászt, 2 utászt, 4
tisztiszolgát és 68
honvédet, összesen  
tehát 4 tisztet és 100 embert.

Megjegyzendő azonban, hogy a rend
fokozat nélküli legénység létszáma az ál
landósított századoknál szorosan nem volt
megállapítva, hanem a rendszeresített 68
főnyi közhonvédek állománya, mint a költ
ségvetés számítási alapja olyannak volt
tekintendő, mely az egész évi állomány

számbavételénél átlagosan átléphető nem
volt. Ezek szerint tehát a rendfokozat nélküli
legénység száma az ujonczkiképzési idő
szak alatt rendesen meghaladta a 68 főt, a
többi hónapokban pedig a létszám ki sebb
volt. Az 1872-ik évben takarékos-  sági
szempontból c tekintetben különben

elrendeltetett, hogy
a rendfokozat nél
küli legénység azon  
időszakokban, a me
lyekben újonczok ki
képzés alatt nem ál
lanak, csakis a hely

szolgálat el-
Iátására múlhatlanu1
szükséges számban  
— legfölebb 40 em
ber állandósított szá
zadonként — tartas-  
sék tényleges szol
gálatban.

Minden állandósí
tott századnál két
honvéd mint utász  
ácsszerszámmal volt
felszerelve. Előgon-  
doskodások történ
tek azonban, hogy  
úgy a fegyvergya-
k()rlatok alkaimáváI,
valamint mozgósítás  
esetében is, száza
donként hat hon
véd mint utász, kü

lönböző szerszámokkal felszerelhető legyen;
ezek, továbbá zászlóaljanként két altiszt,
egy tiszt parancsnoksága alatt egy sza
kaszba voltak egyesítendők.

F'egyvergyakorlatok alatt minden zászló
alj orvosa köteles volt egy altisztet és négy
honvédet a sebesültvivők és gyógyszolgák
szolgálatában kiképezni.

Gyalogsági törzstiszt a honvédség felállításakor  
szolgálaton kívül.
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Az 1809. és 1870-ik években a honvéd
gyalogzászlóaljak közvetlenül a honvéd
kerületi parancsnokságnak voltak aláren
delve. Ezen években tehát a gyakorlatok
alkalmával szükséges közbeeső parancsnok
ságok (dandárparancsnokságok) a zászló
aljaknak amúgy is gyenge állományából
lettek felállítva.

Az 1871 -ik évtől kezdve a zászlóaljak  a
dandárparancsnokságnak, illetve ennek  útján
a honvédkerületi parancsnokságnak  voltak
alárendelve.

A határőrvidék feloszlatása és ennek
következtében a határőrvidéki ezredek fo
kozatos fölhagyásával a magyar honvéd
gyalogzászlóaljak száma szaporíttatott és
pedig :

az 187‘2-ik évi 11. törvényezikk alapján  a
föloszlatott két varasdi határőrvidéki ezred
területén felállított két zászlóaljjal (83. és
84-ik számú), az 1872-ik évi XVlII-ik tör
vényezikk alapján a három bánáti határ
őrvidéki ezred és a titeli határőrvidéki
zászlóalj területén fölállított két zászlóalj jal
(85. és 80-ik számú);

és végül az 1878 évi XXXVI. törvény
ezikk alapján hat zászlóaljjal (87—92-ik
számig), melyek 11 horvát határőrvidéki
ezred területén állíttattak föl (lásd 2. és 7.
mellékletet).

Külön kiemelendő még a fiumei honvéd
gyalogszázad, mely mint a nagykanizsai
77-ik zászlóalj 5-ik százada 1871-ben állít
tatott föl, és mely Fiume város területéről
nyeri kiegészítését.

A honvéd-gyalogság összes állománya
1809. végén körülbelül 500 tisztre (400
tényleges) és 08.000 emberre (8200 tény
leges) rúgott ; a csapatok békeállománya
tehát átlag zászlóaljoaként 4 tiszt és 100

ember volt. Ezen létszám legnagyobb része
azonban még kiképzés alatt álló ujonezok-  ból
állott.

A legközelebbi években a gyalogság  
összes anyakönyvi létszáma a honvédség
sajátszerű kiegészítési módjánál (közvetlen
besorozás korlátozás nélkül és áthelyezés  a
hadseregtől) és az ebből eredő különböző
nagyságú évi gyarapodásnál fogva nem
volt egyenlő és kitett, az 1870-ik évben
106.000, 1871-ik évben 130.000, és 1872-ik
évben 150.000 embert.

Mozgósítás esetére első vonalbeli zászló
aljaknak felállítása a létező kereteknek meg
felelő számban volt kilátásba véve. Ezen

Gyalogsági tiszt a honvédség felállításakor  
köpenyben.



zászlóaljak legnagyobb része seregtestek
alakítására és a tábori hadseregnél való
alkalmazásra volt szánva; kisebb részök,
valamint az állománytöbbletekből csak moz-

Gyalog legénység a honvédség felállításakor  
menettőltéretben.

gósítás esetében fölállítandó második vonal beli
zászlóaljak ellenben azon rendeltetés sel
bírtak, hogy mint tartalék, helyőrségi,  vagy
megszálló csapatok alkalmaztassanak.  Egy-egy
négy századból álló zászlóalj hadi  állománya
22 tisztből, 958 emberből és  20 lóból
állott.

Az ezen zászlóaljak kiegészítésére nem
alkalmazott honvédek, valamint honvéd-
űjonczok a később szükséges pótlások czél-

jából az állandó békeállomásokon voltak
visszahagyandók.

Minden zászlóalj hadszervonata állott;
2 kétfogatú szerelék-, 2 háromfogatú élel
mezési (tár-) cs 1 négyfogatú lőszer-szekér ből
; ezen vonathoz tartozott még 3 hátas  ló (a
zászlóalj-segédtiszt, élelmező-tiszt és  zászlóalj-
trombitás számára), 14 igás- és 3
tartalékló, valamint egy hengcr-tárvi-  nye*
(!). A hús szállítására egy előfogat utaltatott
ki. A haji- (szekerész) honvedek
(zászlóaljanként 10) azon emberekből voltak
kiválasztandók, a kik hadseregbeli szolgá lati
kötelezettségük teljesítése után a vonat-
(szekerész-) csapatoktól helyeztettek át a
honvédséghez, míg a gyalog-csapatok ló-
szükséglet mozgósítás esetén pótlovazás
útján volt fedezendő. E czélból minden
zászlóalj egy már békében megjelölt pót-
lovazási bizottsághoz volt utalva, mely
számára a lovakat bevásárolta. 1873-ig a
pótlovazás még azon időben volt meg
kezdendő, a midőn a háború veszedelme
beállott, tehát a hadüzenet előtt, az 1873. évi
XX. törvényezikk azonban a lószükség let
födözését a hadsereg és a honvédség
számára beálló mozgósításkor akként sza
bályozta, hogy az a megtörtént hadüzenet
után kisajátítás útján 5 nap alatt fogana-
tosíttassék. Ezen törvény szerint az ország
összes lóállománya minden évben nyilván
tartandó, és ezenfelül minden harmadik
évben osztályozandó volt.

h) Lo v a s s á g .
A honvédségi törvény szerint 32 hon

véd-lovasszázad (ezek között 4 horvát-
szlavon) volt fölállítandó és ezen századok
éppúgy mint a gyalogzászlóaljak, folyó szá
mokkal, valamint a kiegészítésükre hivatott

* Tábori kohó.
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vidék, város stb. szerint voltak megjelö-
lendők.

A századok fölállítása egyidejűleg a gya log-
zászlóaljak felállításával, vagyis 1869-ik év
november hó elején történt. A fölállítás (tiszti
helyek betöltése, oktató altisztek ki képzése
stb.) is ugyanoly módon történt,  csakhogy a
lovasságnál ezeken felül még  a szükséges
keret-lovak kiidomításáról is kellett
gondoskodni, még mielőtt az első újonezok
bevonultak.

A lovasszázadok felállítási helyeit, vala
mint azok elnevezését az 1. sz. melléklet
tünteti fel.

A lovasszázad-keret, mely az újonezok
kiképzésére, a lovak idomítására, a század nál
szükséges egyéb
munkák végzésére  
stb. volt hivatva, kö
vetkező békeállo-  
mánynyal bírt:

1 százados vagy  
főhadnagy mint szá
zadparancsnok , 1
hadnagy, 1 tiszthe
lyettes, 4 altiszt, 1
trombitás, 1 gyógy
kovács, 28 lovasí-
toít, 3 nem lovasí-
tott huszár vagy  
dzsidás, 2tisztiszolga  
és 34—35 állandó
eltartásban része
sülő ló.

Ezen lovak közül  
25—2(3kézi bevásár
lás útján a kincstár  
költségére bizottsá
gilag vásároltatott,  
míg a többi lovak  
oly magántulajdono
soktól vonattak be,
kik az alábbi hatá-

rozványok szerint mozgósítás esetében a
honvédségi lószükséglet fedezésére köte
lezve voltak és előjegyzésben tartattak.

Utászok békében nem voltak rendszere
sítve, mozgósítás esetén azonban minden
szazadnál két ember ácsszerszámmal és négy
ember utászszerszámmal volt fölszerelendő.

Habár a honvéd-lovasság első szerve
zésénél két-két lovasszázadnak egyesítése
osztálykötelékbe kilátásba vétetett, ezen
osztálytörzsek magasabb rendfokozatban  álló
tisztek hiányában egyelőre békében  nem
voltak felállíthatok, miért is a száza dok
kezdetben közvetlenül a kerületi pa
rancsnokságnak rendeltettek alá, mely

hez, mint már más  
helyt említve Ion,
egy törzstiszt (lovas
osztályparancsnok
és segédközeg lo
vassági ügyekben)
osztatott be.

Csak 1871-ben let
tek a lovasszázadok  
és pedig 4—4 ilyen
osztálykötelékbe be
osztva, és egy-egy
osztályparancsnok

nak alárendelve, m\
mellett azonban az
ugyanez évben föl
állított és területileg  
illetékes dandár-pa
rancsnokságnak be
folyása mint elöljáró
parancsnokság is
fenmaradt.

Hasonlóan, mint a
gyalogságnál a zász
lóaljak száma úgy a
lovasságnál is miha
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marább szaporíthatott a lovasszázadok
száma, a mihez a magyar népnek lovas sági
szolgálatra való különös alkalmassá gánál
fogva a kedvező feltételek megvoltak.  A
századok száma az 1871. évi V. t.-cz
alapján nyolczczal szaporíttatott, úgy, hogy
ezek felállítása után a honvéd-lovasság
összesen 36 huszár (magyar), és 4 dzsidás
(horvát-szlavon) századból állott (lásd 2. és
7. sz. mellékletet).

Dzsidás legénység a honvédség felállításakor  
kimenő Öltözetben.

A honvéd-lovasság összes állománya
1869. vegén körülbelül 80 tiszt (60 tény
leges) és 2300 emberből (1110 tényleges)

állott. A századok békeállománya tehát
átlag 2 tiszt és 30—35 emberre rúgott.

Egy lovasszázad hadi állománya 5 tiszt
és 168 emberből állott, utóbbiak között volt 149
lovas. Mozgósítás esetén a honvédlovas ság
alkalmazása, részint mint hadosztály
lovasság a fölállítandó honvéd-hadosztá
lyoknál, részint nagyobb lovastestek alakítá
sára, és végül egynéhány század beosztása a
tartalék és megszálló ősapátoknál terveztetett.

A szükséges hátas lovak biztosítása kö
vetkező módon történt:

Hogy a szükséges lovak a gyakorlatok  
s esetleg a háború idejére biztosan és
gyorsan megszereztethessenek: a honvé
delmi ministerium jutalmat adott mind
azoknak, kik az e czélra kinevezendő bi
zottságok elé alkalmas hátas lovat állítanak és
kötelezettséget vállalnak az iránt, hogy e
lovakat maguk vagy jogutódaik hat évi
időtartamon belül kívánatra a honvédség
rendelkezése alá helyezik.

A jutalmazott ló tulajdonosa kötelezhe
tett, hogy lovát 40 kr. napidíj mellett, be
tanítás végett 8 hétre s szükség esetében 80
kr. naponkénti díjért a fegyvergyakor latokra
is a honvédség rendelkezése alá bocsássa;
s hogy lovát háború esetére a rendes
pótlovazási árért át fogja engedni.

Ha a betanítás és gyakorlat ideje alatt  
a lóban kár esnék, azt az állam megtéríti,
miért az ily lovak a gyakorlat előtt és után
egy bizottság által megvizsgáltattak.

Minden lovasszázad hadszervonata két
háromfogatú élelmezési (tár-) szekérből,
hat igás lóból és három szekerész-kato
nából állott, minden osztálytörzse pedig
egy kétfogatú szerelékszckérből, két igás
lóból, egy tartaléklóból, két szekerészből  és
egy hengertárvinyéből (tábori kohóból).  Az
előgondoskodás a szekerészek és az
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igás lovak szükségletének födözését ille
tőleg mozgósítás beálltakor épp úgy történt,
mint a gyalogságnál.

c) Tü zé r s é g i é s e g y é b c s a p a t o k .
Mivel a honvédségnél tüzérség fölállítva

nem lett, ezen fegyvernem a honvéd-se-
regtestek számára a közös hadseregtől
állíttatott ki.

Már az 1870-ik évi fegyvergyakorlatok nál
a honvéddandároknál egyes ütegek
osztattak he és a következő évben már  oly
értelmű előgondoskodások is történtek,  melyek
szerint mozgósítás esetén is a hon véd-
hadosztályokhoz tüzérség volt beosz tandó.

A háború esetén fölállítandó honvéd-se-
regtesteknek műszaki, egészségügyi, vonat ás
élelmezőosztagokkal való ellátása tár gyában
a közös hadügyministerrel ugyan csak
megállapodások történtek, melyek sze rint ezen
segédcsapatok (osztagok) szükség  esetén a
közös hadsereg állományából vol tak a
honvédtestekhez beosztandók.

d) S zó r ó l ö v e g - o s zt a g o k .
Mivel a honvéd gyalogcsapatok a rövid

tényleges szolgálati idő alatt a lövészetben
csak kevésbé jól voltak kiképezhetek és be
gyakorolhatok, annak szüksége ismertetett  fel,
hogy a gyalogtűzharcz hathatósága  más
eszközökkel is fokozandó volna. Ennek  elérése
végett a magyar honvédség számára» 1870-ben
szórólövegek rendszeresít tettek  és 1871-ben
80 darab Montigny-féle és 10 darab Gattling-
féle szórólöveg be is sze reztetett.

Egyúttal előgondoskodások történtek,  
hogy a szórólöveg-osztagok fölállításához

szükséges tisztek és a legénység idejekorán
kiképezhessék. Ez a kerületi parancsnoksá gok
székhelyein néhány hétre fölállított
tanosztályok útján történt, és 1872-ben
már ezen osztagok végleges szervezése be
következett oly módon, hogy minden dan
dárhoz egy-egy szórólöveg-osztag osztatott  be
azon rendeltetéssel, hogy ez utóbbi a
dandárt háborúban is követni köteles. Ösz-
szesen tehát 20 ily osztag állíttatott föl. Az
egy és ugyanazon kerülethez tartozó
osztagok egy-egy szórólöveg-osztályt ké
peztek.

Minden ily osztag békeállományához tar
tozott : 2 tiszt (esetleg egy tiszthelyettes),  16
honvéd, 4 szórólöveg, 8 hámos és  4 
hátas ló (utóbbiak az oktató tiszt és 3
altiszt számára). A rendszeresített hadi
állomány pedig 2 tiszt, 1 tiszthelyettes,  87
honvéd, 56 hámos és 7 hátas lóból állott.
Ezenkívül minden 4 szórólövegből  álló
osztag számára 9 lőszer-, szerelék- és
podgyászkocsi, tehát egy aránytalanul nagy
csapatvonat volt rendszeresítve.

A tisztek a többi csapatok állományából  
vétettek, és a szükséglet lehetőleg erre
alkalmas tartalékos tisztek ténylegesítése
által is egészíttetett ki.

A honvéd-gyalogzászlóaljaknál az első
katonai kiképeztetésben részesült emberek  a
dandárparancsnokságok által osztattak  be a
szórólöveg-osztagokhoz, a hol nyolez  heti
sorványokban ezen szolgálatra kiképez-  tettek,
azután pedig részben szabadságol tattak,
részben pedig — de legfölebb egy  fél év
tartamára — tényleges szolgálatban  tartattak.

A szórólöveg-osztagok beosztását és azok  
felállítási helyeit a 2. (ill. 7. sz.) melléklet
tünteti fel.
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C) A tiszti és altiszti kar kiegészítése.  
Kiképzés.

1. T i s z t i k a r .
Λ honvédség fölállításánál a legelső és

legfontosabb föladatok egyikét az képezte,
hogy az új intézmény számára egy, a kí
vánalmak magaslatán álló és a magasztos
hivatástól, kötelességérzettől áthatott tiszti kar
létesíttessék.

Az 1868-ik évi honvédségi törvény ér
telmében a tisztikar következő elemekből
volt alakítandó :

a) alkalmas nyugdíjazott tisztekből;
b) rangjuk fentartásával kilépett tisztek

ből, a mennyiben ezek hadkötelezettségük höz
képest a tartaléknál tiszti minőségben  nem
alkalmaztatnak;

c) alkalmas volt honvédtisztekből;
d) más oly egyénekből, a kik közbecsü-

lésben állanak, hadkötelezettségüknek már
eleget tettek és tiszti helyre kellő képes
séggel bírnak ;

e) a honvédség altisztjeiből, a kik a
tiszti vizsgát kielégítőleg letették s egyéb
iránt is a tisztségre képesültek.

A tisztikar rendszeres kiegészítése foga
natosítandó volt:

1. a hadseregben szolgáló tisztek át
lépése által;

2. tartalékos tisztek által, kik a had
seregnél szolgálati idejüket kitöltötték, vagy
mozgósítás esetében a sorhad tartalékából  ide
áttétettek; és

3. fokozatos előléptetés útján magában  a
honvédségben, a hadseregre nézve fenn álló
alapelvek szerint, azaz vagy megfelelő
vizsgatétel után, vagy a nélkül is jutalom
képen azoknak, kik különben is kellő ké
pességgel bírva, magukat az ellenség előtt
kitüntették.

Minden honvédtisztnek a magyar ko

rona országain belül állampolgári joggal
kellett bírnia vagy meg kellett azt sze
reznie.

Minden névvel nevezendő előkészület  
hiánya miatt a tisztikar alakítása, illetve a
tiszti szükséglet födözése tekintetében a
viszonyok a lehető legkedvezőtlenebbek vol tak.
Igaz ugyan, hogy a szervezési mun kálatok
kezdetén is már tekintélyes szám ban
jelentkeztek tisztjelöltek, kik szolgála taikat a
királynak és hazának felajánlották ; nem is
vonhatja kétségbe senki, hogy ezen urak
egytől-egyig mind igen jó hazafiak  voltak,
de hogy az ily különböző elemek ből
összeállított tisztikar minden egyes  tagja
mint háborúban is beváló derék ka tona volt-
e számításba vehető, arra ter mészetesen
véleményt adni nem lehet.

Tömör egységet ezen tisztikarban min
denesetre annak legjobb barátai sem ke
reshettek, mindamellett azonban a kezdet
nagy nehézségei daczára is constatál-
ható, hogy a buzgalom, odaadás és köte
lességérzet valamint az új intézmény iránt
táplált lelkesedés tényleg sok más hiányt
pótolt.

Már megemlékeztünk arról, hogy az  
1868-ik év végén honvéd-főparancsnokká  Ő
csász. és kir. Fensége József főherczeg
neveztetett ki. A honvédségnek ezen leg
első és legfontosabb tiszti állásának betöl
tését követte a következő 1869-iki év április
havában a honvédkerületi parancsnokok
nak, majd pedig ugyanez év julius havá ban
a zászlóalj-parancsnokok nagy részé nek
kinevezése. Igen természetes, hogy
mindezen parancsnoki helyek csakis volt
honvédtisztek, alkalmas nyugdíjasok és
rangjuk fentartásával kilépettek, vagy a
közös hadseregben szolgáló tisztek beosz tása
által töltettek be és ezen betöltés  azért
előzte meg a csapatok tulajdónké-



peni felállítását, mert a közponi hatóság  —
a honvédelmi ministerium, valámint a
honvéd-főparancsnokság — a vidéken lévő
parancsnokok támogatását a szervezés ke
resztülvitelénél, nevezetesen pedig a tiszti kar
nagy zömének kiválasztásánál, önkén tesek
toborzásánál stb. nem nélkülözhette.  A
keretek megalakításához szükséges tisz tek
szintén a már kinevezett kerületi és
zászlóalj-parancsnokoknak hathatós támo
gatása mellett a tiszti állásra jelentkezők
közül egy Budán összeállított vegyes pol
gári és katonai bizottság által választattak  ki
és osztályoztatok ; ezen bizottságba a közös
hadsereg részéről is két ezredes és egy
őrnagy volt beosztva. Az említett bizott ság
által alkalmasnak talált elemek szol
gáltatták tehát az első honvédtisztikar
legnagyobb részét, ezekkel alakíttattak meg
1869. november hó 1-én a csapatkeretek.

Ekként azonban csak a legelső és leg
égetőbb tiszti szükséglet lévén födözve,
gondoskodni kellett egyúttal arról, hogy  a
teljes tiszti állomány betöltéséhez még
megkivántató, továbbá a fogyatékok pót
lására szükséges sarjadék szakszerűen ki-
képeztessék, de gondoskodni kellett arról  is,
hogy a már kinevezett tiszteknek alka lom
nyújtassék szakképzettségük bővíté sére. E
czélok elérésére már az 1869/70-ik évi téli
idény alatt a gyalogság számára  minden
kerületben egy hat hóig tartó tiszt képző-iskola
és egy három hóig tartó tiszti iskola állíttatott
föl. Előbbi iskolába oly honvédek
rendeltettek, kik egyéniségük és
előképzettségüknél fogva a tiszti előlépte
tésre igényt tarthattak, utóbbiba pedig
már kinevezett tisztek. Mindkét iskolába kö
rülbelül annyi tiszt, illetve tisztjelölt honvéd  vett
részt, a hány zászlóalja az illető kerü letnek
volt.

Hasonlókép a lovasság számára is ugyan
azon évben egy hason tartamú tiszti s

tisztképző-iskola állíttatott föl Székesfehér
várt, melyben Ki tiszt, illetve 28 tisztjelölt
huszár vett részt.

A tiszti sarjadéknak kiegészítése — a
fentiek szerint kiképzett elemeken kívül —  az
1870-ben kiadott abbeli szabályzat * szerint
oly honvéd, vagy a hadsereghez(had -
tengerészeihez) be nem sorozott polgári
egyének által is történt, a kik közvetlenül  a
tényleges illetve szabadságolt állományú
gyalog- vagy lovashadapródi vizsgát letet
ték. Ezen vizsgához az illetők önként jelent
keztek, mire a honvéd-főparancsnokság
megvizsgáltatásukat a kerületi parancsnok
ságok székhelyén felállított vizsgabizott
ság által elrendelte. A vizsga rendszerint
minden évben egyszer szeptember hó végén,
vagy október hó elején volt tartandó, meg
engedtetett azonban, hogy az a nagy tiszti
hiányra való tekintettel egyelőre idő
közben is — ha alkalmas egyének jelent
keznek — megtartassék. A vizsga sikeres
kiállása után az illetők — még pedig a
polgáriak a honvédséghez való besoroz-
tatásuk napján — tényleges vagy szabad
ságolt állományú hadapródokká nevez
tettek ki a szerint, a mint az ezek számára
külön-külön terjedelemben megállapított
vizsgát letették.

Az 1871-ikév őszén (de csakis ez évben)  
Pesten hatheti tartammal egy külön fegy
vertiszti tanfolyam volt felállítva, melybe
mindazon tisztek rendeltettek be, a Μίν α
szórólövegekhez óhajtották beosztásu kat.
A tanfolyam befejeztével a tisztek
bevonultak a kerületi illetve dandárparancs
nokságok székhelyeire, a hol mint szóró-
lövegosztály- (osztag-) parancsnokok és
egyúttal mint kerületi illetve dandárfegyver-
tisztek alkalmaztattak.

* Lásd Magyarországi Rcndclctek Tára 1<S70 (Hon
védelem).
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Az 1X71/72. tanévben a tiszti sarjadék  
kiképzése körüli eljárás a következő irá
nyokban módosult :

1. A gyalogság szabadságon állományá
ban mutatkozó nagy tiszti hiány gyorsabb
födözhetése végett a kcriilcli fi-sztképző-
iskolákba melyek valamely dandár szék
helyén állíttattak 1Ö1 — a 82 zászlóalj
mindegyikétől 0—(> és minden ezenfelül
rendszeresített századkerettől 2—2 önként
jelentkező vagy a tiszti kiképzésre alkalmas
honvéd vagy altiszt rendeltetett be, úgy,
hogy ezen iskolákban összesen mintegy
UíiO hallgató vett részt. Az iskola deczem-
ber 1-én kezdődött és április 15-én vég
ződött, a midőn a tanonezok május végéig a
dandártanosztályba (lásd később) ren
deltettek. Ennek befejeztével az alkalma sak
vizsgáztak és igényt nyertek a szabad ságolt
állományban a hadapróddá (annak  idején a
tisztté) való kinevezésre.

2. Felhagyatott az eddigi, két éven át  
fennállott kcriilcli tiszti iskola, a mennyiben
minden tiszt — a ki eddig valamely szak
iskolának elvégzése nélkül neveztetett ki —
ezen tanfolyamban mint tiszt utólag már
részt vett és jövőben csak oly egyének
voltak tisztté kinevezhetők, a kik az újon nan
rendszeresített iskolákat már kineve zésül-:
előtt elvégezték.

•8. Az 1. pont alatt említett tanfolyamot  
végzett és a szabadságolt állományban
kinevezett gyalogsági hadapródok közül
azok, kik a tényleges szolgálatban kíván tak
alkalmaztatni és arra alkalmasok valá-  nak, a
szükséglet mérvéhez képest tény leges
szolgálatban visszatartattak és a következő
tanévben a tényleges tisztek  kiképzésére
felállított központi tisztképző  tanfolyamba
rendeltettek.

4. Ez utóbb említett központi lisztkcpzö-
ta u folyant (hadapródiskola) a tényleges
tiszti sarjadék kiképzésére Pesten állíttatott

fel és abba tanoncz gyanánt 60 hallgató
november hó 1-től a következő évi fegyver-  
gyakorlatokig rendeltetett be.

5. A lovassági központi tiszti és tiszt
id épzö-tanfolyam (felváltva Székesfehérvárt
és Kecskeméten) fentartatott ezentúl is,
csakhogy a tiszti tanfolyam (20 alantos  
tiszttel) öt hónapon át, a tisztképző-iskola  
pedig (40 hallgatóval a szabadságolt és 10
a tényleges állományból) deczember 1-től
julius hó végéig tartott; végül

0. újonnan rendszeresíttetett egy »köz
ponti felsőbb tanfolyam« Pesten gyalog-
és lovas tisztek számára közösen, melybe
a magasabb kiképzésre alkalmas és arra  
törekvő oly 20 gyalog és 5 lovas alantos  
tiszt vezényeltetek:, a kik legalább két évig
már a csapatnál szolgáltak és a soron-  
kivüli előléptetésre ajánltattak. A tanfolyam  
november hó 1-én kezdődött és a követ
kező év augusztus hó végéig tartott.*

így történt a tisztképzés az 1871/72-iki
tanév bezártáig, vagyis az 1872. évi őszi
fegyvergyakorlatokig.

A honvédelmi minister — ideiglenesnek  
tekintvén a tisztképzésre vonatkozólag eddig
életbeléptetett rendszabályokat — felismerte  
annak elodázhatlan szükségét hogy a hon
védségi intézmény sikeres fejlődéséhez mi
hamarább egy oly állandó központi honvéd
ségi akadémia állítandó föl, melyben a ma
gyar ifjúság illetőleg a tiszti pályára készülő  
honvédek a legkitűnőbb tanerők által ala
pos, egységes és egyöntetű katonai kikép
zést nyerjenek. Ezen szükség kielégítésére  
már az 1870. évben megindíttattak a tár
gyalások' a közös hadügyministerrel a

* Ezen tanfolyam a 4. pont alatt említett köz
ponti tisztkópzö-tanfolyammal együttesen Pesten  (egy a
mostani Margithíd közelében kibérelt láda-  gyár
épületében) volt elhelyezve. Mindkét tanfolyam  ban egy és
ugyanazon tanári személyzet tartotta az  előadásokat.

3



34

Ludovika-Akadémiának eredeti — az 1808. évi
VII. törvényczikkben megállapított —
rendeltetésének visszaadása tárgyában. Az
ebbeli tárgyalások legelső eredménye lön,
hogy a ludoviceumi alap a hozzátartozó
alapítványokkal együtt a közös hadsereg
költségvetéséből kivétetett és a honvédelmi
minister rendelkezésére bocsájtatott, ezt
követte az 1871/72. évek folyama alatt  a
Ludovika-Akadémia épületének átadása,  majd
pedig 1872-ben annak az ez évi XVI.
törvényczikk alapján a honvédtiszti sarjadék
kiképzésére való berendezése és mint tiszt-
képző-intézetnek — az eddigi »központi
tiszti felsőbb tanfolyam« és a »központi
tisztképző-tanfolyam« helyébe, illetőleg ezen
tanfolyamnak megszüntetés mellett való —
megnyitása.

A midőn e helyt még csak azt emeljük  ki,
hogy a Ludovika-Akadémiának 1872/73.  évi
első tisztképző-tanfolyamába oly hall gatók
rendeltettek, kik már előzőleg a kerü leti
tisztképző-tanfolyamot végezték, vagy  a kik
a hadapródi vizsgát már a fentemlí- tett
módozatok szerint letették, ezen inté zetnek
szervezete és működése tekintetében  az
1872/73-iki tanévtől kezelve jelen munka II.
fejezetére utalunk.

.4 lionvcd központi lovas tisztképző és
tiszti iskola az 1872/73. tanévben is fentar-
tatott, de állandóan Jászberényben helyezte tett
el. Az oktatás a tisztképző-tanfolyamban  úgy
mint azelőtt, ezen tanévben is ugyan olyan
elvek szerint történt, mint a gyalog ságnál
a kerületi tisztképző-iskolákban.  A
tanfolyam végével azok, kik a vizsgát
letették, szabadságolt állományú hadapró-
dokká neveztettek ki s közülök a jeleseb bek
(10—20) tényleges tisztté való kikép zésre a
Ludovika-Akadémia tisztképzőjébe
rendeltettek. A tiszti tanfolyamba 10 alantos
tiszt és 10 hadapród-tiszthelyettes rendel
tetett be.

A kezelöliszti teendőket (gazdászatkeze-  
lést, nyilvántartást, irodai teendőket, pénztári
könyvvezetést, raktári készletek gondozását  stb.)
a honvédség fönnállásának legelső  éveiben a
gyalogságnál zászlóaljanként egy íőtiszt mint
»ügykezelőtiszt«, a lovasságnál  pedig a
század-keretparancsnok maga vé gezte.
Csakhamar felismertetett azonban,  hogy a
gazdászatkezelési teendők végzé sére a
számadótesteknél külön szakközegek
szükségesek, miért is a »kezelőtisztek« külön
állománycsoportja rendszeresíttetett és ilye
nekké az 1871. évben kiadott szervezési
szabályzat") szerint részben egyes erre al
kalmas csapattisztek, részben pedig a kerü leti
hadbiztosságoknál és a számvevőségnél
teljesített megfelelő próbaszolgálat után oly
törzs- (járás-) őrmesterek és altisztek, vala mint
számtisztek neveztettek ki, a kik a
kezelőtiszti vizsgát a honvédelmi minisz
tériumban összeállított bizottság előtt letet
ték. Ez időben csak főhadnagy és hadnagy
kezelőtisztek voltak rendszeresítve.

Külön kezelőtiszti tanfolyam tehát ez idő
szakban még nem létezett, hanem a jelöltek
gyakorlati kiképzésük mellett magán szor
galom utján készültek a vizsgára.

Említést érdemel az 1873. évben Budán
felállított élelmczötiszti tanfolyam, melybe
dandáronként egy-egy kezelőtiszt rendel
tetett be azon czélból, hogy a háború ese tén
betöltendő élelmezőtiszti állásra kiké—
peztessék. E tanfolyam csakis 1873-ban
állott fönn és július hó 1-től augusztus 15-ig
tartott. Azon szándék ugyanis, hogy az
élelmezőtisztek gyanánt kezelőtisztek alkal
maztassanak, csakhamar elejtetett és ig\
ezen tanfolyam sem állíttatott föl többé.

A később újból életbcléptetett elelmező-
tiszti tanfolyamról csapattisztek számára,

* Lásd Magyarországi Ucndcletck Tára 1<S7 1.
ovi 10 füzetet. (Honvédelem.)



valamint a külön szervezett kezelőtiszti
tanfolyamról jelen munka II. fejezetében
lesz még szó.

A lövészetben, a fegyverkezelésben és  a
szétszórt harezmódban való ügyesség
fokozására az 1872-ik évben Pesten egy
központi lövész-tanosztály állíttatott föl,
melybe dandáronként az említett szakmák ban
jó oktatókká való kiképzés végett egy  főtiszt
és két altiszt rendeltetett. A tan folyam
junius 20-tól augusztus 15-ig tartott.  Már a
következő 1873. évben ezen tan osztály
helyett a központi csatáriskola állít tatott föl
Déván. (Erre nézve lásd II. feje zetet.)

Λ törzstisztté való kiképzésre ezen idő
szakban külön tanfolyam még nem állott
fönn, hanem egy, az 1870. évben kiadott
ideiglenes szabály elrendelte, hogy az elő
léptetésre igényt tartó, már lótáp-illeték
élvezetében álló gyalogszázadosok, vala
mint a rangban legidősb 12 tényleges állo
mányit lovasszázados törzstiszti vizsgát
köteles tenni, mely vizsgát az illető honvéd-
kerületi parancsnok egy törzstiszt jelen
létében tartotta meg. Ezen vizsgánál az
illet«’) századosok szakismeretei főleg gya
korlati irányban bíráltattak meg.

Egy érdekes kísérletről kell még meg
emlékeznünk, mely a honvédség felállításá nak
idejében azon czélból tétetett, hogy a tiszti
szükséglet lodözése erre igen alkal mas
elemekkel megkönnyíttessék. Ugyanis  a
katonai tudományok iránti előszeretet
emelésére, továbbá, hogy a magasabb
iskolák hallgatói, kik általános képzett
ségüknél fogva a hadi szolgálatban vezetői
szerepre kiválóan alkalmas elemet képvisel
nek, az e végből még szükséges szak

ismereteket tudományos tanulmányaikkal
párhuzamban megszerezhessék, a pesti
egyetemen, továbbá az ország valamennyi
jogakadémiáján az 1869-ik évben a honvéd ség
részéről katonai tudományos tanszékek
nyittattak meg.

Ezen előadások hallgatói közül azok, a  
kik megfelelő vizsgát tettek le, szabadságolt
állományú tisztté való kinevezésre igényt
nyertek.

Az ezen előadások számára megnyitott  
tantermek kezdetben hallgatókkal túl voltak
tömve, később azonban a hallgatóság
mindinkább nagyobb közönyt mutatott, úgy,
hogy már 1873-ban általános részvétlen ség
miatt ezen tanszékeket be kellett
szüntetni.

A pesti egyetemen az első 1869/70.  
évben beiratkozott S3 hallgató közül csak  13
tette le a vizsgát a következő évben 65
közül csak 14, és az 1871/72-ik évben ezen
számok már 49, illetve 8-ra apadtak.

Még kedvezőtlenebb volt ezen kísér
let eredménye a vidéki jogakadémiákon
Pozsonyban, Kassán, Nagyváradon, Pécsett,
Kolozsvárott és Zágrábban.

Atisztképzéssel kapcsolatban fölemlítendő  
még az 1871. évi VI. törvényezikk, mely  a
honvédelmi ministert felhatalmazta, hogy  a
tiszti és altiszti kiképzésre alkalmas
honvédeket és pedig az 1869. és 1870.
évben bésorozottak közül, jövőre pedig a leg
ifjabb korosztálybeliekből a szükséges szám ban
és a tiszt- (altiszt-) kiképzéshez meg-
kivántató időre behívhassa. Ezen törvényes
rendelkezés szükségessége előállott azon
körülményből, hogy a honvédségről szóló
1868-ik évi törvénynek a tényleges szol
gálati időre vonatkozó határozványai az
ujonezok kiképzési idejét nyolez héttel
állapította meg, mely idő azonban a tiszti
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és altiszti kiképzésre alkalmas elemek
kioktatására nem volt elegendő.

2. Csapatkiképzés és altisztikar.

Azon rendszabályokkal egyidejűleg, me
lyek az első honvéd-tisztikar létesítését
czélozták, vagyis már 1869. május hó
kezdetén, a honvédségi keretek fölállításá
hoz szükséges altiszti helyek betöltését
ezélzó munkálatok is megkezdettek.

Az 1869-ik évben kivételesen öt korosztály
ból besorozott összesen 48.900 honvéd-
újonez behívása ez év őszére vétetvén
tervbe, a kereteket ezen időpontig a tiszte
ken kívül a szükséges altisztekkel is el
kellett látni, hogy a fiatal katonák kikép
zése egyáltalában foganatosítható legyen.
Mivel azonban az újonnan besorozott
ujonezok közül 1869. évi október elseje
előtt senki setn volt behívható, ezek közül
tehát az altisztjelölteket sem lehetett
kiválasztani, a czél elérésére rendkívüli rend
szabályokat kellett alkalmazni, a melyek
abból állottak, hogy legfelsőbb jóváhagyás sal
az említeti czélra önkéntesek toboroz hattak.

Ezen önkéntesekből alakíttatott 1869. évi
junius hó közepén — még pedig az oktatók
kiképzésénél szükséges egyöntetű eljárás
érdekében — Pesten egy központi
gyalog- és lovas-tanosztály, melyből az első
honvéd-altisztek kerültek ki. Ugyanezen
minta szerint szeptember elején közvetlenül  a
központi tanoda föloszlatása után a hon véd-
kerületi parancsnokságok székhelyein
kerületi gyalog- és lovastanosztálvok állíttat tak
föl, mely tanosztályok átlag 300—400
embernyi állománynyal részben ugyancsak
önkéntesekből, részben pedig már a rendes
állításnál besorozottakból állottak, és me
lyekben a központban kiképzett altisztek  a
zászlóaljak és lovasszázadoknak kerületen

ként egyesített összes altisztjelöltjeit jövendő
beli hivatásukban kioktatták. November  
elején oszlattak föl ezen tanosztályok, és
a kiképzett altisztek a zászlóaljak és lovas
századok· fölállítási helyére küldettek, a hol
ez időpontban vette kezdetét az első ujoncz-  
sorvány.

Ezzel a csapatkiképzés alapja meg volt
vetve és most már a legfontosabb teendők  
egyike az volt, hogy az altisztekben beálló
fogyatékok pótlása rendszeresen eszközöl
tessék és biztosíttassók. Az ezt gátló aka
dály (rövid tényleges szolgálati idő) a tiszti
kar kiképzésénél már említett 1871-ik év
Vl-ik törvényczikkel meg lévén szüntetve,  
ezen törvény alapján az altisztek kiképzé
sére szükséges iskolák szervezhetők és föl
állíthatók voltak, és pedig:

a) gyalogsági altiszti iskolák, zászlóaljan
ként 32 hallgató, az iskolák deczember 1-én
kezdődtek és április 15-én végződtek*:

b) lovas-altiszti iskola, lovasosztályonként  
négyhavi időtartammal (deczember 1-től
márczius végéig) századonként négy huszár;

c) gyalogsági utász-iskola, dandáronként  
két havi időtartammal, minden zászlóalj
részéről nyolez hallgató; a lovasutászok  
kiképzése is ezen iskolában történt es
századonként két huszár vezényeltetett;

cl) gyógyszolga- cs sebesül(vivő-iskola
dandáronként kéthavi időtartammal, minden  
zászlóaljtól hat ember;

c) távjelzö·tanfolyam két-két kerületen
ként kéthavi időtartammal, 12 hallgatóval;

f ) lovastrombitás-iskola négy és fél havi
tartammal, két sorványban, századonként  
egy huszár;

g) tábori rendőr-laufolyam Pesten, két
sorványban, öt-öt havi időtartammal és
összesen 56 hallgatóval;

* 1872-tól kezdve a tanonezok dandáronként az  
iskolák befejeztével külön tanosztályba egyesi ttet
tek. (ICITC nézve lásd II. fejezetet.)



h) számvivö-altiszU iskola, dandáron
ként négy és fél havi időtartammal, század
keretenként egy hallgató;

i) altiszti sztíró/örész-isko/ίΐ, kerületen
ként négyhavi időtartammal és összesen
«SO hallgatóval;

k) patkolókovács-tanjolyant Jászberény ben,
két sorványban, f>—δ havi tartammal,
4«1 hallgatóval és a pesti áJlatgyógyintézct-
ben két tanfolyam <i—6 havi tartammal,  Jó
hallgatóval.

Az «altiszti sarjadék kiképzése ezen iskolák
fölállítása után biztosítottnak' volt tekint-
hetéi.

A lövészet iránti előszeretet emelése  és
ápolása czéljából 'Tirol és Vorarlberg
mintájára Magyarország vár<isaiban is lövész
egyesületek létesülése kezdeményeztetett,
mely egyesületek a honvédelmi minister
részéről különös kedvezményekben része
sítettek. Ugyanis a honvédségi lőfegyverek
ármegtérítés nélkül «adattak ki az egyletek
nek, a szükséges lőszer pedig a kiállítási
áron és végül a szabadságolt állományú
honvédeknek megengedtetett, hogy czéllövő-
gvakorlataikat a nekik ingyen kijáró lőszer rel
a lövész-egyleteknél végezzék.

Ily módon az 187J-iki évig körülbelül
«SO lövész-egylet alakult meg, melyeknek
legnagyobb része azonban az érdeklődés
hanyatlása folytán mihamarább ismét fel
oszlott.

3. Fegyvergyakorlatok.

A honvédség fennállásának elsői éveiben a
legénység legnagyobb részének tovább
képzése és gyakorlása, illetőleg a nyolez
héten át történt első katonai kiképzés
folytatása a. törvényes határozv.ányok értel
mében csakis a 2—3 hétig tartó őszi fegyver-
gyakorlatok' «alatt történhetett.

Ezen fegyvergyakorlatok «alatt a honvéd
gyalogság, rendes békeszervezetétől eltérő-  leg,
a behívott nem tényleges állományú
legénységből fölállította zászlóaljanként
mind a négy századot, mi czélból az
állandósított század létszámába tartozó
tisztek és a tényleg szolgáló legénység is
ezen századokra felosztatott; a lovas
századok ellenben rendes békelétszámukat  a
nem tényleges állományú emberek és az
előjegyzésben tartott magánbirtokban  levő
lovak behívása által egészítették ki.

A honvédség fönállásának első három  
évében a fegyvergyakorlatok következő
módon tartattak meg:

Az első 1S70. szeptember hó közepé
től ezen hó végéig megtartott fegyver
gyakorlaton az összes 186í). év végén és
1<870. kezdetén kiképzett ujonezok (körül
belül 60.000 fő) vettek részt. Az egyedül
gyakorló honvédcsapatok «a zászlóalj-gya
korlatokkal fejezték be a fegyvergyakor
latokat. Az ez évben Kóes, Kis-Bér, Lázi
irányéiban a közös hadsereg részéről tartott
hadtestgyakorlatokhoz azonban már a ma-
gyar honvédség részéről is egy három
dandárból álló hadosztály (11 gyalog
zászlóalj, hat lovasszázad, négy üteg és
egy fél hadmérnöki század, utóbbiak a
hadseregtől), továbbá egy gyalogdandár  (öt
zászlóalj, két lovasszázad, három had
seregbeli üteg és egy fel hadseregbeli
műszaki század) rendeltetett ki.

A honvédiegénység kezdetleges és gyönge  
kiképzése, továbbá a nagy tiszti hiány,
úgy, hogy századonként átlag csak egy
tartalékos tiszt volt jelen, a ki legtöbb
esetben századparancsnok is volt, továbbá
azon körülmény, hogy a meglevő tényleges
tisztek gyenge állománya alig volt elegendő  a
magasabb parancsnokságok és törzsek
kiegészítésére és hasonló hiányok, melyek  a
következő években estik lassan és fokoza



tosan voltak megszüntethetők, bizonynyal
kedvezőtlen befolyással lehettek a hevenyé ben
fölállított honvédseregtestek helyes  és
okszerű vezetésére, valamint harczszerű
alkalmazására.

Ennek daczára a következő 1871. évi
• fegyvergyakorlatok alkalmával ismét négy
dandár (egyenként négy zászlóaj, két lovas
század és négy szórólöveggel), továbbá  egy
hadosztály három dandárral és a had seregtől
beosztott tüzérséggel és műszaki  csapatokkal
Váczott és annak környékén

összpontosíttatott.
A magasabb kötelékekbe összevont csa

patok fegyvergyakorlati ideje három hétben,  a
többieké két hétben állapíttatott meg.

A Vácz környékén összpontosított had
osztály a hadseregnek Pesten és annak
környékén egyesített csapataival közösen
gyakorolt.

1872-ben valamennyi honvédcsapat há
romheti fegyvergyakorlatot tartott. Minden
kerületben egy dandár és ezenkívül Arad
mellett egy nyolez századból álló lovas
dandár összpontosíttatott. A többi csapatok  a
zászlóaljig bezárólag gyakoroltak és úgy  ezek,
valamint a dandárok is, a hol csak  lehetett,
a harcz és egyéb gyakorlatokat  a
hadseregbeli csapatokkal közösen tar tották
meg.

D) A csapatok szükségleteinek
beszerzése. Honvédségi intézetek.
Ahonvédség fölállítása alkalmával a honvé-

delmi ministeriumhoz számosajánlatérkezett  be,
melyek a legkülönbözőbb mintájú hátul töltő
fegyvernek a honvédség számára való
rendszeresítését és elfogadását czélozták.  A
választás ezen minták közt nem volt nehéz
és elfogadtatott az akkoriban leg jobb és
a katonai követelményeknek is

teljesen megfelelő YVerndl-féle hátultöltő
puska, melylyel a közös hadsereg csapa tai
is rövid idővel ezelőtt el lettek látva.

A honvédgyalogság tehát a kardszuro-  
nyos Werndl-fegyvcrrel, a lovasság pedig
ugyanazon rendszerű karabélylyal láttatott  el.
A karabélylyal föl nem fegyverzett lo
vassági legénység Gasser-félc forgópisztoly-
lyal és ezenkívül a honvédlovasság összes
legénysége könnyebb mintájú lovassági
karddal, a horvát-szlavon lovasság pedig
dzsidával láttatott el.

A honvédség keletkezésének első idő
szakában a szükséges fegyverek az ezekért
esedékes pénzösszegek megtérítése mellett  a
közös hadsereg készletéből vétettek. Már 1870-
ben tárgyalások kezdettek meg az  iránt,
hogy a honvédség részére szükséges  fegyverek
az országban készíttessenek.  Ezen
tárgyalások legelső eredménye gya nánt
Pesten, a losonczi pályaudvar keleti végén,
az osztrák fegyvergyári társulat által
fegyvergyár állíttatott föl, mely évenkint
50.000 darab lőfegyvert volt képes előállí
tani. E gyárral oly értelmű szerződés köt
tetett a honvédelmi minister részéről, hogy
1871-ben 10.000 darab, 1872-ben 20.000 és
ezen évtől kezdve 1878-ig évente 25.000 drb.
fegyver átvétele a honvédség számára biz
tosíttatott.

E szerint tehát a honvédség fegyver
szükségletének legnagyobb része, különösen  a
hadikészletek, ezen hazai gyárból szállít
tattak, mely gyárnak munkálatai egyébként
arra szorítkoztak, hogy a Steyerbcn ké
szült fegyveralkatrészeket összeállítsa.

A legelső lölténysziikséglcl, vagyis a
Werndl-féle fegyverhez (karabélyhoz) tar
tozó fémhüvelyes egységes töltények, épp
úgy, mint a fegyverek, a közös hadsereg
készletéből vétetett.
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Λ magánvállalkozás azonban csakhamar
Pozsonyban egy lőszergyárat létesített,
mely évenkint 30 millió töltényt volt képes
előállítani. E gyárral kötött szerződés sze rint
1871-ben nyolczmillió és ezen évtől kezdve
1874-ig évente hatmillió töltény  volt a
honvédség által átveendő.

Kiemelendő továbbá, hogy megfelelő elő"
gondoskodások történtek, hogy ezen töl
ténygyár háború idején bekövetkezendő
veszély esetén azonnal áthelyezhető és
esetleg több biztos helyen is, tehát meg
osztva fölállítható és a tölténygyártás foly
tatására képes legyen.

Mint kizárólagos békerendszabály emlí
tésre méltó, hogy a kilőtt fémhüvelyes
töltények újítására (a hüvely megtisztítása,  az
elsült csappantyú leiverése, új csap pantyú
beillesztése, lőporral és lövedékkel  való újbóli
ellátás) a pozsonyi lőszergyár  is
berendeztetett és hogy hasonló czélból
Budapesten, Kassán, Szegeden, Kolozsvárt  és
Vukovárt egy-ogy honvédtöltény-újítási  osztály
létesíttetett. Az ily módon újított  töltények
csakis mint békelőszer (czéllövő- töltény,
gyakorló-töltény) használtatott.

A pesti fegyvergyár ellenőrzésére és a
beszállított fegyverek megvizsgálására, át
vételére, raktározására és a csapatoknak
való kiszolgáltatására, valamint a csapa
toktól beküldött rongált fegyverek helyre-
állítására 1869. július havában a magyar  kir.
honvéd-fegyverátvételi bizottság Pes ten
állíttatott föl.

Ezen a honvédelmi ministernek közvet
lenül alárendelt bizottság 1 törzstisztből,
mint elnökből, 2 századosból, 3 puska
művesből, 2 számvivő-őrmcsterből és 12 se
géd-munkásból állott.

A pozsonyi lőszergyár ellenőrzése, to
vábbá az ott készült töltények megvizsgá

lása, átvétele és a honvédcsapatokhoz való
kiszállítása is a honvéd-fegyverzeti bizott
ság hatáskörébe tartozott és ezen teendők
elvégzése egy állandóan Pozsonyban el
helyezett kiküldöttségre volt ruházva.

.4 ruhaczikkeknek biztosítása, a hadrendi  
készletek biztosításának szükségességére
való tekintettel a hazai kisipar kizárásával
egy szállitóképes és megbízható vállalkozó
társulatnál történt, melylyel egy 10 évre
szóló szerződés köttetett és mely kizáró lag
a honvédség czéljainak szolgáló posztó gyárt
létesített Pozsonyban. Ezen gyár
teljesítőképessége évenkint mintegy 300.000  rőf
posztóra rúgott, mely mennyiség 40.000
embernek teljes felruházására volt elegendő.

Ugyanezen magánvállalattal a fehérnemű  
szállítására nézve is szerződés jött létre,
melynek értelmében ezen társulat kötelezte
magát, hogy a Késmárkon lévő fonodát
160.000 frtnyi részvénytőkével átveszi és a
szükségletet belföldön gyártja. Ugyan csak
ezen társulat egy szövődé felállítá sára is
köteleztetett.

A ruhaneműek kizárólag a fővárosban  
és annak környékén varrattak meg, mi
czélból a posztó kiszabott állapotban a
gyárból Pestre szállíttatott.

A fölszerelést czikkek és tábori eszközök
kivétel· nélkül nyilvános árlejtés útján sze
reztettek be, melynél azonban igen sok
nehézség merült föl, miután nem sikerült
egy megfelelő biztosítékot nyújtó vállalat
szerződtetése, mely a szállítást jutányosán
átvette volna. Ennek következménye pedig az
volt, hogy a szükségletnek legnagjmbb-  része
a belföldön nem volt födözhető.

A bőrneműek szállítása ugyan több  
pesti vállalkozóra ruháztatott, ennek da-
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czára azonban a czikkek legnagyobb része  —
nevezetesen a fűzőbakancsok — Morva
országban készültek el.

Kísérlet tárgyát képezte az is, hogy a
kisipar foglalkoztatása végett a czipők a
zászlóaljparancsnokságok közvetítése mel lett
a vidéken állíttassanak elő. Ezen kí sérlet
eredménye sem volt kielégítő.

Mindezen nehézségek daczára a szerel-
vény-czikkek összszükséglete födöztetett és
1872. év végén a magyar honvédség már
150.000 teljes gyalogsági és 9000 teljes
lovassági öltözet és szerelvénykészlettel
volt ellátva, mely mennyiségben a csapa
toknál állandó használatban levő ruha-
czikkek beszámítva nincsenek.

A hadiszükséglet tehát már ez évben
födözve volt és a későbbi években már
csak az elhasznált czikkek pótlásáról és a
hadi tartalék-készlet beszerzéséről kellett
gondoskodni.

Hogy mily buzgalommal kezeltetett kü
lönben a csapatok felszerelésének ügye a
legkisebb részletekig, az azon körülmény ből
is kiviláglik, hogy már az első évek ben
minden lovasszázad egy-egy tábori kohóval
és a szükséges patkoló-szerszám-  mal, a
gyalogság pedig a szükséges utász -
szerszámokkal láttatott el és az egészség-
ügyi anyag szükséglete is födöztetett.

A magánvállalkozás útján előállított és
majdnem kivétel nélkül külföldről szállított
ruha- és szerelvényczikkek átvételére egy
idejűleg a fegyverátvételi és lőszerbizottság
létesítésével, azaz 1869. július havában a
honvéd-főruharaktári bizottság Pesten
állíttatott föl, mely bizottság egyúttal az átvett
czikkek raktárolására, karbantartására és a
csapatokhoz való kiszállítására is volt hi
vatva.

Ezen, gazdászatkezelési és műszaki te

kintetben közvetlenül a honvédelmi minis-
temek, katonai és fegyelmi tekintetben
pedig a pesti kerületi parancsnokság útján a
honvéd-főparancsnokságnak alárendelt
bizottság állományába tartozott: egy törzs tiszt
mint elnök, 1 százados, 2 főhadnagy,  1
hadnagy, I számtiszt, 1 raktárnok, 2 rak tár-
segéd és 1—1 polgári szakértő a ruhá zati
czikkek számára, a bőrneműek szá mára
és a többi fölszerelési czikkek számára.
Utóbbiak állománya különösen  nagyobb
szállítmányok beérkezésekor meg felelően
szaporíttatott és az 1870. év elején es végén
Pozsonyban ideiglenesen egy ruha raktári
albizottság is állíttatott föl, mely az ott
gyártott készleteket átvette és közvet lenül a
csapatokhoz kiszállította.

A csapatok rendszeresített békeállománya  
számára szükséges élelmi czikkek nyilvános
árlejtés útján egyes szállítóknál legfölchb
egyr év tartamára szerződésileg biztosíttat tak
és a legelső ebbeli munkálatok elvég zésére
külön a szükséges irányelvekkel  ellátott
bizottságok alakítanak.

Azon helyőrségekben, melyekben egész
séges verseny vagy megbízható vállalko
zók hiányában az élelmi czikkek biztosí
tása ily módon elérhető nem volt, vagy
czélszerűnek nem bizonyult, kivételesen a
kézi bevásárlás rendeltetett el.

Ugyanezen eljárás követtetett fegyver-
gyakorlatok alkalmával is.

A honvédlegénység élelmi illetéke a kö
zös hadseregbeli legénység illetékével min
denkor teljesen egyenlő volt.

Külön honvédségi élelmező - intézetek  
(élelmező-raktárak) nem állíttattak föl, mi
vel ennek szüksége nem forgott fönn.

A honvéd-gyalogzászlóaljak és lovas
századok, majd később a szórólöveg-osz-
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tagok fölállítása után az ezen csapatok
számára mozgósítás esetében szükséges
vonal-járómüvek is fokozatosan beszerez
tettek, úgy, hogy a honvédség 1872. végével
összesen már 82 négyfogatú, 162 kétfogatú
kézifegyver-lőszerkocsival a gyalogság szá
mára, 80 tár- (élelmező-) szekérrel a lovas ság
számára, 20 szekerész-kocsival, 40 tár-
(élelmező-) szekérrel és 00 lőszer-kocsival a
szómlövcg-osztagok számára, továbbá  66
sebesültszállító kocsival és 12 egész ségügyi
társzekérrel a fölállítandó honvéd-  hadosztály«
>k egészségügyi fölszerel ése
számára el volt látva.

Mindezen vonat-járóművek magánvállal
kozás útján szereztettek be és majdnem
kivétel nélkül a közös hadseregnél rend
szeresített és kipróbált járómű-minták sze rint
készíttettek'. Csak a kétfogatú kézi-
fegyvcr-lőszcrkocsik lettek a honvédelmi
ministerium ban szerkesztett könnyebb minta
szerint előállítva, hogy ezen kocsik a csa
patokat harezban, vagyis a terepen is
követhessék.

A teljes szükségletre még hiányzó egyéb
csapatvonat-járóművek költségvetési okok ból
csak' későbbi időkben voltak beszerez hetők'.
Λ már beszerzett járóművekhez  szükséges
lu'iuisrcrszíimok és pedig hám-  igás
rendszerűek ugyancsak magánvállal kozás
útján szereztettek be.

Úgy a járóművek, valamint a hámszer
számok' raktárolás és karbantartás czéljá-  ból
a csapatoknak lettek kiszolgáltatva.

E) Elhelyezés és elszállásolás.

A honvédcsapatok fölállításuk napjától
kezdve a szó szorosabb értelmében vett
territoriális rendszer szerint lettek elhelyezve,  a
mennyiben az akkori csapategységek
mindegyike (gyalogzászlóaljak, lovasszáza

dok) azon területen belül helyeztetett el,
melyről rendes kiegészítésüket nyerték.

Ezen elhelyezés legnagyobb előnye  
abban állott, hogy a nem tényleges állo
mányhoz tartozó legénység fegyvergyakor
latok alkalmával és esetleges mozgósításkor
gyorsan és könnyen vonulhatott be a
közel elhelyezett állománytestekhez és Így
egy bekövetkezhető mozgósítás gyors
keresztülvitele biztosítottnak volt tekint
hető. Előnye továbbá ezen elhelyezésnek  a
kiegészítési és nyilvántartási ügyvitel
egyszerűsége.

Hátránya volt ezen területi elhelyezési
rendszernek, hogy a folyton egy és ugyan
azon gyakorlóterepre utalt csapatok har-
czászati kiképzése némileg megnehezítte-
tett, de ezen hátrány is a későbbi években,
mint a hogy ez alább még behatóbban
kifejezésre jut, a csapatoknak fegyver-
gyakorlatok alkalmával mindig változó tere
pen, magasabb kötelékekbe történt össze
vonása által megszümettetett.

Igen sok nehézséggel járt a honvéd-  
csapatoknak elszállásolása a szervezési idő
szak kezdetén, úgy, hogy a gyenge béke
állomány daczára a helyi viszonyokhoz ké
pest az elszállásolás minden nemét kellett
igénybe venni. így p. o. a parancsnokságok  és
törzsek irodái majdnem kivétel nélkül ki bérelt
helyiségekben voltak elhelyezve, míg a
gyalogzászlóaljak és lovasszázadok részint  a
községek által rendelkezésre bocsátott  és-a
közös elszállásolásra alkalmas épüle tekben,
részint pedig magán vagy kincstári
épületekben, sok helyt azonban az egyen
kénti ellszállásolás útján a lakosságnál
lettek elhelyezve.

A viszonyok javulása csakis a követ
kező évek folyamán állott be.
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F) Közigazgatás.
a) G a zd á s za t k e ze l é s .

A honvédség föntartásához szükséges
eszközök beszerzését, kiegészítését és keze lését
czélzó tevékenység — nevezetesen a  ruházat,
fölszerelés, elhelyezés és élelme zést,
továbbá a pénzügy és gazdászati
ellenőrzést érintő szolgálat — a honvéd-
csapatok fölállításától kezdve legfelsőbb
helyen a honvédelmi minister által vezet
tetett. Ezen kezelési ágaknak vezetésében  való
egységességet egyrészt a kivitel egy
öntetűsége kívánta meg, de szükséges volt  az
az állammal szemben köteles felelősség miatt
is.

A legközelebbi gazdászatkezelési hatósá
gokat a honvédkeriileti parancsnokságok
képezték, melyek e tekintetben közvetlenül  a
ministerhez voltak utalva. A gazdászat
kezelési szolgálat vezetésére és ellenőrzésére  a
honvéd kerületi parancsnokságoknak
rendelkezésére állottak a beosztott had
biztossági tisztviselők és számtisztek. A had
biztossági tisztviselők minden hivatalos
eljárásukban, mint a honvédelmi minis ter
állandó megbízottai jártak el és a
honvédcsapatok gazdálkodási ügyeinek min den
ágára, nevezetesen a pénztári, el tartási,
ruházati és számadási viszonyokra  korlátlan
felügyeleti és ellenőrző joggal  bírtak.

A legalsó gazdászatkezelési közeget a
csapatparancsnokság képezte, mely egyút tal
az anyag gondozását is végezte. Ezen
szolgálatokra mint vezető közeg a csapat nál
a kezelő- (ill. pénztár-) bizottság, mint
végrehajtó közeg ellenben részint ezen
bizottságok, részint pedig a rendszeresített
kezelőtisztek szolgáltak.

Az összes egy és ugyanazon zászlóalj
területen állandóan vagy időlegesen elhelye zett
alosztályok, vagyis a zászlóaljtörzs,

állandósított század, lovasszázadok ésszóró-
löveg-osztag egy egységes számadótestet
képeztek, mely számára egy kezelöl·izottsúg és
egy pénztári bizottság volt fölállítva. A
kezelőbizottság a zászlóalj-parancsnok ból,
az összes helyben levő alosztály
parancsnokokból, egy századtisztből és a
kezelőtisztből állott. A kezelő-bizottság
kötelmeihez tartozott: a kezelési testhez
tartozó csapatok élelmezési állományának
nyilvántartása a csapatok pénz- és egyéb
szükségleteinek biztosítása és beszerzése,  az
alosztályoknak kiadott ruházat és fV>1-

I l a d bi z to s s á g ! t i s z tv i s e l ő a ho nv é ds é g fe l á l l í tá s a ko r
dí s z be n.
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szerelési czikkek, valamint az ágyneműek,
fegyverzet és berendezési tárgyak kifogás
talan nyilvántartásának és karbantartásának
ellenőrzése s végül a pótraktári készletek nek
elszámolása.

Λ pénztári bizottság a zászlóaljparancs
nokból és egy gyalogsági tisztből, ha lovas ság
is volt az illető állomáson elhelyezve,  egy
lovas tisztből is állott.

Λ honvédcsapatok fölállítása után az azok nak
kiszállított rninizati,fölszerelést stb. czik kek a
teljes hadi állomány számára a gyalog ságnál
háromnegyed részben a zászlóalj
pótraktárában, egynegyed részben pedig a
századraktárban voltak gondozás alatt.  Λ
lovasságnál a századok gondozták az összes
készleteket. A csapatoknak kiadott  ruha és
fölszerelési készletek föntartása  és pótlása a
részletilleték-rendszer szerint  történt, mely
abból áll, hogy minden egyes  ember ruházati
és fölszerelési illetéke, továbbá minden egyes
czikknek értéke — a beszerzési árnak
megfelelően — a köny-  nyebb elszámolás
és gazdálkodás végett  nem pénzben, hanem
részletértékben (ada gokban) fejeztetik ki.
Minden adag egyenlő  pénzértékkel bírt. A
legénységi ruharészlet-  illeték minden
tényleges állományú ember  után naponként a
gyalogságnál l ‘’/io, a  huszárcsapatoknál 17/ lo
(a lószerelvény  után V10) és a dzsidás-
csapatoknál 2 részletilletékből állt. A
csapatoknak a reájuk eső illetékösszegre
esetről-esetre  kiszolgáltattak a szükséges
czikkek, mi mellett az illetékösszeg
túllépése nélkül  és azon belül az adagoknak
egyenlő értéke  folytán a czikkek nemei
határozott szám hoz nem voltak kötve, tehát
váltakozhattak.

A számdlenőrzés a honvédség fönn
állásának első éveiben 1872-ig a kerületi
hadbiztosságok által gyakoroltatott, a hol

az egyes tételek el is könyveltettek. A záró
számadás ellenben minden év végén a
kerületi hadbiztosságok által előterjesztett
beadványok alapján a honvédelmi minis
terium számvivőségénél szerkesztetett. Már az
1873. évkezdetén az eddig fennállott ebbeli
határozványok akként módosíttattak, hogy  a
pénztári naplók számvizsgálata a had
biztosságoknál továbbra is meghagyatott
ugyan, ellenben a számvizsgálat által kelet
kezett nehezményeléseket tartalmazó érvé
nyesítési leletek tárgyalása, az anyag
számadásokvizsgálata és az összes számvitel
könyvelése a ministerium számvevőségére
ruháztatott.

A számellenőrzési szolgálat gyakorlására  
a honvédelmi minisztériumban és a kerületi
hadbiztosságoknál polgári számtisztek rend-
szeresíttettek, kiknek állománya már a
honvédségi intézmény fönnállásának első
éveiben a teendők gyors szaporodása foly tán
majdnem minden évben a szükséglet
mérvéhez képest fölemeltetett.

b) K ü l ö n l e g e s k e ze l é s i ágak.

A honvédség fölállításakor a szükséglet
nek megfelelően csupán az egészségügy,  az
igazságügy és az állategészségügy szer-
veztetett, míg a lelkészi szolgálat részint  a
közös hadsereg katonai lelkészete által,
részint pedig az illető helyőrségekben lévő
polgári lelkészek által végeztetett. Ezen
különleges kezelési ágak vezetésére hiva tott
hatóságok a gazdászatkezelési szol gálat
vezetésére hivatott hatóságokkal azo nosak
voltak és kivételt, a mint az alább  még
bővebben kifejezésre jut, e tekintetben  csupán
az igazságügy képezett.

Ezen kezelési ágak keletkezéséről és az  
egyes ágakon belül a végrehajtói tevékeny ség
mikénti keresztülvitelére nézve követ kezők
emeltetnek ki.
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tották is egyúttal az ujonezozás akadály
talan keresztülvitelét békében.

A kezdet nehézségei tényleges állományú
honvédorvosok hiányában az egészségügyi
szolgálat tekintetében is igen érezhetők
voltak és ezen szolgálati ág még a csapat
felállítást is megelőző rendszabályokat igé
nyelt, mert csak így vált lehetővé, hogy
ezen szolgálat elvégzése az
önkéntesekből összeállított  
tanosztályoknál, valamint az  
első ujonezok besorozása  
már a honvédség saját or
vosai által megtörténhessék.

Elsősorban is 1869. május  
havában a honvédség összes  
egészségügyének vezetésére  
egy törzsorvos neveztetett  
ki és osztatott be a honvé
delmi ministeriumba, ezután  
1869.juliushóban 1—1törzs
orvos a pesti és budai hon
védkerületi parancsnokság
hoz, továbbá egy ezredovos  
a pesti főtanosztályhoz, majd
néhány héttel később — ez
év augusztus havában —
10 okleveles polgári orvos  
ezredorvosi és 10 ilyen fő
orvosi jelleggel a honvéd
ség tényleges állományába  
zászlóaljorvossá neveztetett  
ki és pedig utóbbiak nem
a teljes ténylegességi illetékkel, hanem
300 forintnyi évi átalánynyal javadalmaz
tatok.

Fokozatosan betöltettek a többi törzs
orvosi helyek is a kerületi parancsnok
ságoknál, s mindezen rendszabályok egye
temben azzal, hogy a későbbi időkben
még több zászlóaljovos is neveztetett ki,
lehetővé tették az egészségügyi szolgálat
vezetésének deczentralizáczióját és biztosí

Hogy az egészségügyi szolgálat ellá
tása háború esetében is biztosítva legyen,
már 1870-ben zászlóaljanként 1—2 okleve les
polgári orvos a nem tényleges állo
mányba neveztetett ki.

Azon helyőrségekben, a melyekben a
felállítás első idejében tényle  
ges orvos kinevezhető nem
volt, az egészségügyi szolgá
laton csapatnál megfelelő
díjazás mellett ott lakó pol
gári orvosok végezték.

Külőn honvédencszségiigyi
intézetek sem a honvédség  
létesítésekor, sem pedig a
későbbi évtizedekben nem
állíttattak föl, mivel ez a
csapatok gyönge békeállomá
nyára való tekintettel, pénz
ügyi szempontból cgyátalá-  
ban nem lett volna indokol
ható. Kórházi kezelésre szo
ruló tisztek és a legénységi  
állományhoz tartozók ennek  
következtében vagy valamely
helyben levő polgári kórház
nak adattak át, vagy pedig
azok, ha az állomáson kórház  
nem volt, a közös hadügy-  
ministerrel cgyetértőleg a leg

közelebb fekvő katonai kórházba küldettek*
Hasonlóan nem létesítettek a honvéd
ségnél gyógyszerintézetek, és a gyógyszer-
szükséglet békében még mai nap is a
közös hadsereg gyógyintézeteiből vagy
magángyógyszertárakból, háb<>rúban pedig
kizárólag előbbiekből fedeztetik.

Az egészségügyi segédszolgálat ellátására
megfelelő számú sebesültvivő és gyógy-
szolga képeztetett ki a csapatnál.

Orvos a honvédség felállításuk'  
szolgálatban.
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A honvéd-igazságszolgáltatás szabályo
zására a védtörvényckben foglalt azon ha-
tározványok képezték a kiinduló pontot,
melyek szerint a szolgálati szabályzatnak  a
közös hadseregben és a honvédségben
egyenlőnek kellett lennie.

Ezen határozvány«)knak megfelelően mind
addig, míg a honvéd-igazságszolgáltatás
véglegesen rendezhető volt, az összes
parancsnokok, csapatparancsnokságukat a
közös hadseregbeli szervezet szerint meg
illető fegyelmi fenyítő hatalommal, ahonvéd-
főparancsnok pedig a vezénylő tábornokok
fenyítő hatalmával ruháztatott föl, és egy úttal
kihirdettetett, hogy a hadtörvényszékek  és
becsületbíróságok a honvédségnél is a
hadseregnél lévőkkel azonosak lesznek.

A honvédség törvénykezési ügyeinek
ellátására mindjárt az első szervezéskor
minden honvédkerületi parancsnoksághoz  egy
hadbíró (kezdetben szolgálati díjáta lánynyal
úgy, mint az orvosok), a honvé delmi
ministerium állományában pedig egy  őrnagy-
hadbíró rendszeresíttetett.

A kerületi parancsnokságokhoz kineve zett
hadbíró a törvénykezési ügyek veze tésével
oly módon volt megbízva, hogy a
tulajdonképeni haditörvényszék (elsőfokú
bíróság) csak a végtárgyalás és elítélés
alkalmával ül össze.

A honvéd-főtörvényszék, mint másod-  és
egyszersmind végfolvamodású bíróság  1870.
kezdetén állíttatott föl.

A bírói felsőbbségi joggal a honvéd
kerületi parancsnokok és honvéd-főparancs nok
ruháztatott föl.

.Mivel a honvéd-kerületi bíróságoknál fel
állított honvédfogházak berendezése csak
kezdetleges volt, az elítélt honvédegyének
legnagyobb része a kiszabott büntetés le
töltésére polgári fogházaknak adatott át.

A honvédség törvénykezési ügyei az
1870-ben kiadott ebbeli szabályzattal, az
ugyanakkor kiadott hadi czikkekkel és fe
gyelmi szabályokkal nyertek végleges rende
zést.

Kiemelendő végül, hogy a hadbírói tiszti
kar kiegészítésének lehetővé tétele végett  a
honvéd-kerületi bíróságoknál és a hon-  véd-
főtörvényszéknél hadbírói gyakornokok
rendszeresíttettek.

Ál l a t e g é s zs é g ü g y .
A honvéd-lovasszázadok gyenge béke

állománya és azok szétszórt elhelyezése
szükségessé tette, hogy az állategészség
ügyi szolgálat végzése megfelelő díja
zás mellett oly polgári állatorvosokra
vagy gyógykovácsokra ruháztassék, kik az
illető állomáson vagy annak közelé ben
laktak. Mivel azonban az állategész ségügyi
szolgálat végzése a csapatoknál  csak ilyetén
módon, vagyis polgári köze gek alkalmazása
mellett volt szervezhető,  szigorú
rendszabályok voltak szükségesek  ezen
szolgálat ellenőrzésére, hogy a hon véd-
kincstár érdeke minden körülmény  között
biztosított legyen. Ezen okok már  1869-ben
odavezettek, hogy minden kerü leti
parancsnoksághoz egy tényleges állo mányú
honvéd-állatorvos neveztetett ki, (átalány
vagy rendes évi fizetés mellett,  és pedig
állatorvosok 600 frt, alállatorvosok  480 frt évi
fizetéssel), a ki mint a kerületi  parancsnoknak
segédközege, az állategész ségügyi
szolgálatnak vezetésére és ellen őrzésére az
egész kerület területén hivatva  volt.

G) Öltözet és fölszerelés.

A honvédség öltözetének és fölszerelé
sének minden részlete az anyag nagy ter
jedelménél fogva a jelen munka keretébe
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beilleszthető nem lévén, e helyt csupán a
ruházat és fölszerelés főbb jellemvonásait
örökítjük meg, míg a leírás hézagait a rész
letek tekintetében és különösen a fölszerelés
hordmódjára nézve a munka kiegészítő
részét képező ábrák vannak hivatva pótolni.

A honvédségnél alkalmazott tábornokokra
nézve kiemelendő, hogy azok mint csász.  és
kir. tábornokok, mindenkor a közös had
seregben a magyar öltözetű tábornokok
számára előírt egyenruhát viselték, miért is
öltözetük és fölszerelésük ismertetésétől
eltekintünk.

A honvédség fölállításakor a következő
ruházat, fölszerelés és fegyverzet volt rend
szeresítve :’

G y a l o g s á g .

A legénység ruházatát képezte: sötét kék
atilla, a hadseregbeli huszárlegény ségi
huszáratillához hasonló, de meggy-  színű
gyapjúzsinórzattal; sötétkék zub bony
buzérvörös gallérhajtókával s a mellen öt
domború kerek, a zászlóalj számát viselő (1870-
től kezdve sima) fémgombbal, a nya kon és
ujjakon ugyanazon zsinórzattal,  mint az
atillán ; buzérvörös magyar nadrág,  oldalt
meggyszin lapos zsinórzattal, elől
atillazsinórból készült vitézkötéssel: fűző
bakancs ; kékszürke köpeny öt somalakú
(1870-től félgömbalakú sima) fémgombbal;
buzérvörös nemezcsákó, elől a sárga
fémpajzsba foglalt magyar államczímerrel  »A
királyért és hazáért« fölirattal; buzér vörös
tábori sapka, a jobboldalon a zászlóalj számával.

Fegyverzet és fölszerelés: Werndl-féle
kardszuronyos hátultöltő puska ; egy darab
feketebőr tölténytáska ; szürke vízmentessé  tett
vászonkelme háti bőrönd fekete szíja-

') Lásd 1809. cvi Magyarországi Rcndeletek Tára
(honvédelem) [. füzet.

zattal; bádoggal bevont tábori palaczk;
kenyérzsák; minden két ember után egy
főzőedény.

A tisztek ruházata általában hasonló volt a
legénységéhez, csakhogy a zsinórzat vörö sen
átszőtt aranyból készült és a köpeny bu zérvörös
szegélyezettel és gallérhajtókával,  valamint
olajbogyóalakú gombozattal látta tott el: nadrág
buzérvörös posztóból, gyalog szolgálatban
talpaló nélkül; szolgálaton kí vül
vörösszegélyű kékszürke nadrág viselése is meg
volt engedve; sapka és kitüntetési  jelvények
mint a hadseregben. Szolgálatban  a honvédtiszt
ispaháni gyapotból készült  arany és fekete
díszítménynyel ellátott derék-  övet viselt,
melyhez a jobb csípő táján két, ívalakban
lecsüngő aranyzsinór volt alkal mazva.

Lo v a s s á g .
.4 huszárlegénység ruházatúi képezte:

sötétkék, fehérbor prémezetű és bélésű
mente, hasonló zsinórzattal mint a gyalog sági
atilla ; kávészínbarna köpeny álló gal lérral,
buzérvörös hajtókával; sötétkék zub bony mint
a gyalogságnál, a mellen azonban  öt
begombolható rövid zsinórhurokkal ;
buzérvörös magyar nadrág meggyszín zsi
nórzattal ; csizma, meggyszínvörös szegély-
zettel; buzérvörös sapka és csákó, utóbbi
fehér lószőrbokrétával. Szolgálaton kívül a
legénység atillát is viselhetett (olyant, mint a
gyalogságé, csak a halvákon vállzsinórral!.

Fegyverzet és fölszerelés: lovassági kard,  
melyet a legénység lóháton nem a derékre
felkötve, hanem baloldalt és elől a nyeregre
erősítve viselt; a közhuszároknak hátul
töltő karabély ; kis fekete tölténytáska ;
altiszteknek forgópisztoly; tábori palaczk
mint a gyalogságnál; két ember után egy
főzőedény; nyeregszerszám és lószerel
vény a hadseregéhez hasonló. Az első föl
állításkor a lovasság régi magyar fanyer
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geket használt. Később több más pléh- és
vaskápájú nyereg (Szvertnik és Kóczy-féle)
próbáltatott ki, míg végre a Freund-féle
vas-, majd pedig az aezélkápájú nyereg
rendszeresíttetett.

A tisztek ruházata: mente, atilla, zub
bony, nadrág és esákó mint a legénységnél,  de
aranyzsinórzattal; sapka és kitüntetési
jelvények mint a gyalogsági tiszteknél, úgy
szintén a szolgálaton kívül viselhető pan
talló nadrág; köpeny buzérvörös szegély-
zettcl és hajtókával. Szolgálati jelvényül a
lekete »tiszti tokmányszíj« (tölténytáska-
szíj) szolgált, mely sárga fémdíszszel volt
ellátva (oroszlánf'ő két lecsüngő lánczczal,  O
Felségének korona alatt álló névjelvé nyével
és egy letnsíp). A tiszti tokmány  födelét Ü
Felsége névjelvénye és a magyar  korona
díszítette.

A dzsidások ruházata a huszárokétól
abban különbözött, hogy sötétkék ulánkát
viseltek, hasonló zsinórzattal mint a huszár-
atilla. de mellzsinórzat helyett 32 apró
sárga fémgombbal; zubbony mellzsinórzat
nélkül, 9 gombbal; csákó helyett kisded
buzérvörös csapka; fegyverzet: huszárkard,
minden legény hátultöltő forgópisztoly és
dzsida, kivévén békében 10, háborúban

ember és 1 utász századonként, kik
hátultöltő karabélyt kaptak.

S zó r ó l ö v e g e k .
Ezek kezelő- és hajtólegénysége huszár

csizmát és köpenyt, továbbá bő csizma
nadrágot, egyebekben pedig a honvéd
gyaloglegénység egyenruháját viselte.

Fegyverzet: szurony ; lovasított altisztek
lovaskardot; utóbbiak, valamint a kezelő-
legénység ezenkívül revolverrel volt ellátva.
Fölszerelés : tábori palaczk, kenyérzsák.

Tisztek számára fegyvernemük egyen
ruhája volt előírva bő vörös csizmanad
rággal (tehát gyalogsági vagy lovassági

egyenruha), azonban szürke csizmanadrág
viselése is meg volt engedve.

Hadbí rák.
A honvédgyalogsági tisztek egyenruhá

ját viselték, megkülönböztetésül azonban  az
atillagallér, az ujjak hajtókája és a zub bony-
gallér hajtókája buzérvörös posztóból  készült;
nadrág mint az orvosoké.

O r v o s o k .
A honvéd-orvosok atillája és zubbonya

azonos volt a gyalogtisztével, csakhogy
buzérvörös szegélyű fekete bársonygallér ral,
illetve hajtókával ellátva; csákó és  köpeny
a gyalogtisztéhez hasonló, előbbi azonban
sötétkék színű, utóbbi pedig fe kete
szegélyzettel és feketebársony hajtó kával
ellátva ; nadrág, buzérvörös szegély-  zetti
kékszürke pantalló.

K e ze l ő t í s zt e k .
Ezek egyenruhája teljesen egyenlő volt a

honvédgyalogságbeli tisztek egyenruhájával,
csakhogy szolgálati övét nem viseltek.

H a d b i zt o s s á g i é s s zá m v e v ő s é g i t i s zt e k . *
Atilla és zubbony mint a gyalogsági

tiszteknél, de sötétzöld posztóból; szürke
nadrág és gyalogsági tiszti köpeny, karma
zsinvörös szegélylyel és hajtókával; kucsma
fehér lószőrbokrétával; sapka és rendfoko zati
jelvények mint a tiszteknél, csak a sapka
aranyrózsáján a magyar államczímcrrcl;
görbe kard, elefántcsont markolattal és bőr-
hüvelylycl; kardbojtot csak a hadbiztossági
tisztek viseltek és pedig olyant, mint a gya
logsági tisztek, de hat hüvelykre rövidített
szalaggal.

* Számvevőségi tiszt ez időszakban az egész  
honvédségnél csak egy volt rendszeresítve (a fo-
ruharaktári bizottságnál Budapesten). A honvédelmi
ministeriumban (kerületi parancsnokságoknál) alkal mazott
számtisztek csak 1878-ban lettek katonailag  szervezve. (Lásd
II. fejezetet.)
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Ál l a t o r v o s o k .

Sötétkék atilla, a lovasságéhoz hasonló
aranyzsinórzattal; zubbony mint a gyalog
tiszteké ; atillagallér, illetve hajtókák cse
resznyeszín bársonyból, nadrág mint az
orvosoké, kard, sapka és kucsma mint a had
biztosságnál, utóbbi azonban fekete lószőr-
bokréktával; gyalogsági tiszti köpeny sze-
gélyzet nélkül és cseresznyeszín bársony
gallér hajtókával; arany rózsácskák mint
rendfokozati jelvények.

Visszapillantás a felállítás történetére.

Ha a honvédség keletkezésének föntiek ben
leirt történetét átpillantjuk, arról győződ hetünk
meg, hogy a nagy munka a hon védségről
szóló törvény szentesítése után  azonnal
kezdetét vette.

Már nehány héttel ezen szentesítés után
teljesen szervezve találjuk a honvédelmi
ministeriumot és a honvéd-főparancsnok
ságot, a következő hónapokban követte  ezt
a parancsnoki és egyéb tiszti helyek
betöltése, az ujonezozás, önkéntes altiszt
jelöltek toborzása, az első oktatók kitaní
tásához szükséges tanosztályok létesítése,  a
csapatok szükségleteinek, nevezetesen a
fegyverzet, lőszer, ruházat és fölszerelés
beszerzése, átvétele és kiszállítása, az el
helyezési férőhelyek biztosítása, a közigaz
gatási gépezet fölállítása, a szükséges sza
bályzatok, utasítások és irányelvek kiadása  stb.
De nemcsak a munka kezdetén, hanem  annak
további folyamán is ugyanily fárad-  hatlan
tevékenységet találunk, mert már  1869.
november kezdetén a csapatokat meg alakítva,
az első ujonezok kiképzésével  foglalkozva
és az összes parancsnokokat  teljes munkában
találjuk.

A honvédség keletkezésének és szerve
zésének első fázisa tehát az ezen intézmény

fölállítását elrendelő törvény megjelenése
napjától számítandó egy év lefolyása alatt  le
volt küzdve, csak most merültek föl
igazában a kezdetnek számtalan nehézségei,
csak most váltak érezhetővé mindazon hiá
nyok, melyek orvoslandók voltak. Hogy
pedig igen sok nehézség volt leküzdendő,  az
az intézmény nagyságánál fogva annál
kevésbbé vonható kétségbe, mivel az intéz
ménynek minden közege a legmagasabbtól  a
legalsóbbig szolgálati állásában a szük séges
tapasztalat fölött nem rendelkezett  és így
mindenekelőtt a létesített alap meg
szilárdulása vált szükségessé, mielőtt az
intézmény további kiépítéséhez és kifej
lesztéséhez lehetett volna látni.

A fentiekben leírt alapvető munkálatok  
keresztülvitelére nézve külön kiemelendő,
hogy annak sikerüiésc egyáltalában, külö
nösen pedig ezen munka gyors keresztül
vitele mindenekelőtt O császári és apos toli
királyi Felsége legmagasabb kegyének
köszönhető. Az intézménynyel szemben
legkegyelmesebben tanúsított érdeklődés és
számos legfelsőbb elhatározásban nyilvá
nított jóakarat keltette a magyar honvédség
összes közegeiben azon lelkesedést, mely
egyedüli biztosítéka egy ily nagy vállalkozás
sikerülésénck.

Ezen lelkesedés egyesítőleg hatott a kü
lönböző elemekből összeállított első tiszti
karra és ez kölcsönözte ezen tisztikar min den
egyes tagjának azon erkölcsi erőt, mely  a
közös czél érdekében az önfeláldoz«'»
tevékenység kiapadhatlan forrását képezte.

A legfelsőbb kegy jelének tekintendő azon  
legfelsőbb elhatározás is, mely szerint a
magyar honvédség első főparancsnokává a
legfelsőbb uralkodóház egyik tagja, <>csá
szári és királyi Fensége· József fó'herczeg
neveztetett ki. Az időközben lefolyt évek
tapasztalatai minden kétséget kizáró módon
bizonyítják, hogy ti legfelsőbb hadúr ezen
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kiváló fontosságú állásra érdemesebb és
lelkesültebb tábornokot nem találhatott,
mint ezen nemes herczeget és hadi tapasz-
alatokban gazdag vitéz harczost.

Végül e helyt még a honvédelmi minis-
teriumra nézve kiemelendő, hogy ezen köz
ponti és legmagasabb hatóság, a hol a hon
védség szervezetének összes szálai össze

futottak és a honnan az összes még jelenték
telen természetű rendelkezések is kibocsáj-
tandók voltak, a honvédség föllállításánál és  az
azt követő időszakban is oly tevékenysé get
tanúsított, mely sokoldalúságára nézve
bámulatraméltónak, az elért siker tekin
tetében pedig minden időkre fényesnek
jelezhető.

4



II. FEJEZET.

A h o n v é d s é g f e j l ő d é s e az 1890- dik é v i g .

A) A honvédségre vonatkozó törvé
nyes határozványok kiegészítése és

módosítása.
A honvédség fölállításának alapját ké

pező 1868. évi XLI. törvényczikk az 1890.
évig a következő módosításokat és kiegé
szítéseket szenvedte :

1873-ban az ez évi XXXII. törvény-
ezikkel a fegyvergyakorlati kötelezettség  az
eddigi évi két-három heti időtartam he lyett
akként módosíttatott, hogy mindazon  a
legénységi állományhoz tartozó emberek, a  kik a
honvédséghez közvetlenül soroztatok  be, 12 évi
honvédségi szolgálati kötelezettsé gük alatt —
kivévén a résztvételre való önkéntes
jelentkezést — csakis ötször, min denkor öt
heti időre hivassanak be, míg ellenben a
hadseregbeli szolgálati kötele zettség
teljesítése után a hadseregtől a
honvédséghez áthelyezett legénység csak  egy
fegyvergyakorlatra kötelezhető. Ezen
határozványok még ma is érvényben ál
lanak.

1878-ban elrendeltetett, hogy a honvéd

legénység tényleges szolgálati ideje a szol
gálat ellátására szükséges időre, rendes
körülmények között azonban egy évnél
továbbra ne terjedjen ; ezen időbe a ma
gasabb kiképzésre (altiszti, tiszti stb. ki
képzésre) szükséges idő be nem számí
tandó.* Az állandósított századok, a lovas
századok, a parancsnokságok és honvéd
intézetek tényleges állományú legénysége
rendszerint az ujonczkiképzés befejezése
után, továbbá az évi sorozási eredmény
mérvéhez képest oly időközökben volt föl
váltandó, hogy az összes honvédlegény ség
honvédségi szolgálati kötelezettségének  első
négy évében lehetőleg a tényleges
szolgálat teljesítésében egyenlően vegyen
részt.

1880-ban a hadmentességi díjról szóló  
XXVII. törvényczikk ezen díj mennyiségét  és
beszedési módját határozta meg. Ezen
törvény tehát az 1868. évi XL. törvény-

* Az 1871. évi VI. t.-czikkről, mely a honvé
delmi ministert a tiszti és altiszti kiképzésre alkal mas
egyéneknek a szükséges időre való behívására  felhatalmazta,
már az I. fejezetnek »Kiképzés« ez.  szakaszában
megemlékeztünk.
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czikk 50. §-ának kiegészítését képezi, a
mennyiben a hadmentességi díj fizetésének
kötelezettsége mindazon védkötelezettek ré
széről, kik valami hiányosság miatt sorhadi
vagy honvédségi szolgálatra be nem so
rozattak, valamint azok részéről, kik csa ládi
tekintetekből a hadkötelezettség alól
fölmentettek, végül a póttartalékosok részé ről,
már ezen 18G8-ik évi törvényben ki
mondatott, és csak az alapelv részleteinek
megállapítása tartatott fönn ezen 1880-ik évi
törvénynek.

lSS2-ben azon nehézségek, melyek a hon
védség tényleges és nem tényleges állo
mányú tisztikar kiegészítésénél mutatkoz tak,
sürgős rendszabályokat igényeltek.Ezen
rendszabályok az 1882-ik évi XXXIX. tör-
vényczikkel hozattak, mely törvényezikk a
véderőről szóló 1868-ik évi törvényt akként
módosítja, hogy a honvédség az eddigi
elemeken kívül még kiegészítendő :

a honvédséghez beosztandó egyévi ön
kéntesek által, és

oly hadseregbeli hadapródoknak a hon
védség tényleges állományába való időelőtti
áthelyezése által, kik erre önként jelent
keznek. Ez utóbbi intézkedésre nézve meg
állapíttatott, hogy ezen áthelyezések az
illetők törvényes szolgálati kötelezettségé nek'
föntartása mellett, a hadseregbeli tiszti
állományviszonyok által megengedett ter
jedelemben és csakis mindaddig foganato-
sítandók, míg a honvédség tényleges állo
mánybeli tisztikarának kiegészítése körül
nehézségek forognak fönn.

Ezen időponttól kezdve tehát az egyévi
önkéntesi intézmény a honvédségnél is
életbelépett, és az említett törvény szerint
mindazon egyévi önkéntesek, kik a rendes
sorozásnál besoroztattak, de sem a közös
hadsereg ujonczjutalékába, sem pedig an nak
póttartalékába nem estek, a honvéd séghez
voltak beosztandók.

Kiváló fontossággal bírt ezen 1882. évi
törvénynek azon további intézkedése, hogy  a
honvédség legkisebb kiegészítési szük
séglete* is időről-időre megállapíttassck,  és
hogy az összes (hadseregbeli és hon
védségi) jutalékok biztosítására esetenként  a
védkötelesek IV. korosztálya is felhívható.

Azon körülmény, hogy a védkötelesek  
nagy része 20 éves korban a katonai szol
gálatra való alkalmasságot még nem érte el,
tette szükségessé az utóbb említett rend
szabályt, mely a hadkiegészítés körüli teen
dőket tetemesen szaporította, és a mely az
egyéni, nemzetgazdasági, tehát az állami
érdekeket is érintette ; ezen áldozatot azon ban
a hadsereg és honvédség akadálytalan
kiegészítésének meg kellett hozni.

A honvédség legkisebb kiegészítési szük
ségletének megállapítása egyrészt a kinem-
elégítő, és évről-évre váltakozó sorozási
eredmény folytán, másrészt pedig a IV-ik
korosztálynak épp ez okoknál fogva tör
tént fölhívása folytán vált szükségessé, és
azon különleges czéllal is bírt, hogy azon
esetben, ha a legkisebb kiegészítési szük
séglet a IV-ik korosztályban már födözetet
talál, a zárszám után még következő ezen
korosztálybeli hadkötelesek a további állí tás-
kötelezettség alól fölmenthetők legye nek.
Ha a legkisebb kiegészítési szükséglet  a
honvédség számára és természetszerűen  a
hadseregbeli ujonczjutalók is már vala mely
korábbi korosztályban födöztetett, a
fönmaradó alkalmas védkötelesek az első
három korosztályból, a legkisebb kiegészí tési
szükségletre való tekintet nélkül, vala
mennyien a honvédséghez voltak beosztan dók,
míg ellenben valamennyi IV-ik kor
osztálybeli védköteles a további állítási
kötelezettség alól felmentetett.

* Közigazgatási úton 12.000 fővel határoztatok  meg.
4*



52

16'83-ban módosíttatott az 1878-ban
életbeléptetett azon rendszabály, mely a
honvédlegénység tényleges szolgálati kö
telezettségét négy évre állapította meg. Ezen
rendszabály ugyanis a legénység magán-
viszonyaira igen káros befolyással volt,
mivel az ezen idő alatt folyton azon ve
szélynek volt kitéve, hogy állandó polgári
foglalkozásától hosszabb-rövidebb időre
tényleges szolgálatra való behívás- által
elvonassék. Ezen segítendő, 1883-ban el
rendeltetett, hogy a legénység tényleges
szolgálati ideje rendes viszonyok között  ‘20
és fél hónapon túl nem terjesztendő ki, és
hogy a tényleges szolgálati kötelezett ség
lerovására a legénység csakis összes
szolgálati kötelezettségének első két évében
tartandó vissza, illetve hivandó be. Egy
úttal kiemeltetett, hogy a honvédlegény ség
ismételt szabadságolása és tényleges
szolgálatra való újbóli behívása, tehát utób
binak gyakori megszakítása jövőben lehe
tőleg kerültessék el.

A honvédségnél még mindig fönnálló
nagy tiszti hiányból eredő hátrányok rész beni
megszüntetése czéljából az 1883-ik évi
XXXV. törvényczikk elrendelte, hogy  ez év
végével nemcsak az 1873-ik évben,  hanem az
ezt követő három évben is be sorozott és a
közös hadsereg tartalékában  levő magyar
honosságú tisztek, a honvéd ség nem
tényleges állományába helyeztes senek át.

A zászlóalj-kiegészítő kerületek 1886-ig
többrendbeli kisebbmérvű területi módosí
tásnak voltak alávetve, és ez utóbbi évben,  a
honvédféldandár-rendszer életbelépteté sével,
28 féldandár kiegészítő-kerületbe vo nattak
össze.

A honvédség nyilvántartását 1874-ig a
zászlóalj- és lovasparancsnokságok, ezen
időponttól kezdve a zászlóalj- és lovas

osztályonként létesített pótcsapat parancs
nokságok és a gyalogságnál 1886-tól kezdve
azon nyilvántartó közegek (kiegészítő tisz tek
a szükséges segédszemélyzettel) vé gezték,
a kik a féldandároknál voltak rend szeresítve.

B) Általános szervezés.
1. Központi vezetés.

a) H o n v é d e l m i m i n i s t e r i u m .
A honvédség fölállítását követő időszak

ban ama hatáskör, melyet a honvédelmi
minister számára a védtörvények kijelöl tek,
fokozatosan olyannyira kiszélesbült,  hogy a 
ministerium személyzetének sza porítása és
az ügybeosztás módosítása  úgyszólván
évről-évre szükségessé vált.

így már 1877-ben a ministerium belső
szervezését két ügyosztállyal (hadbíróság  és
hadbiztosság) kibővítve és a személy zet
állományát is megfelelően fölemelve
találjuk.

1881-ben ismét egy új XI. osztály ál
líttatott föl a csendőrségi ügyek számára,
melyek eddig a Il-ik ügyosztályban dol
goztattak föl.

1883-ban beállt annak a szüksége, hogy  
az eddig a III-ik ügyosztályban feldolgo
zott és a honvéd-hadbiztosságra vonatkozó
ügyek megosztassanak, miért is a személy zet
két ügyosztályba osztatott és ezek egy
csoportfőnök alá rendeltettek. Ugyancsak  ez
év végén a ministerium ügybeosztása  újból
módosíttatott, mely alkalommal a  honvéd-
egészségügy számára, mely eddig a Il-ik
ügyosztályban intéztetett, egy új ügyosztály,
továbbá a polgári ügyosztályok
ban feldolgozandó ügyek czélszerű felosz
tása folytán egy új polgári osztály is léte-
síttetett.

1884. év elején tehát a ministerium be
osztása következőkép volt megállapítva :



53

elnöki osztály, továbbá
az I. (katonai) ügycsoport öt ügyosztály-

lyal (ezek között két tisztán katonai osztály,
továbbá 1—1 ilyen az egészségügy, az
igazságügy és a csendőrségi ügyek ellá
tására) ;

a II. (hadbiztossági) ügycsoport két ügy
osztállyal :

a Ili. (polgári) ügycsoport két ügyosz
tállyal ;

a IV. (polgári) ügycsoport három ügy-
osztálylyal;

az V. (polgári) ügycsoport két ügyosz
tályival ;

összesen öt ügycsoport 14 ügyosztálylyal  és
az elnöki osztály.

De ezen szervezés sem volt sokáig fön-
tartható; a ministeriumot szükségképen  a
honvédségi intézménynyel magával to
vábbra is párhuzamosan kellett szerveze
tében kiépíteni, mert a folyton szaporodó
teendők elvégzése ezt, mint látni fogjuk,
ismételten szükségessé tette.

A szervezési módosítások, melyek a
következő években a honvédelmi minis
terium kebelében foganatosíttattak, kiterjed tek
a következőkre:

1886-ban az 1. (katonai) ügyosztálynak
igen tágas ügyköre megosztatván, az I. ügy
osztály az I. a) és I. b) ügyosztályra osz
tatott és előbbibe a vezérkari, tisztán ka
tonai (szervezési, mozgósítási, kiképzési,
iskolai, fegyvergyakorlati stb.) ügyek, utób biba
pedig a legénységi és lóügyek, a ko
ronaőrség ügyei, karhatalmi ügyek stb.
utaltattak.

1888-ban a népfölkelésről szóló törvény

ministerium ügyforgal
mának állandó és gyors gyarapodását leg
élénkebben a beérkezett és elintézett ügy
darabok száma tünteti föl, mely

az 1868-ik évben . . . . 18.751
az 1878-ik » . . . . 63.218

és az 1888-ik » . . . . 67.070-re
rúgott.

Ez adatok azonban távolról sem merí
tik ki a honvédelmi ministerium műkö
dését, és a fenti számokon kívül csak  a
törvényhozás keretében folyó állandó
ténykedésére, továbbá azon körülményre
kívánunk utalni, hogy a honvédség föl
állítását követő időszakban az összes szol
gálati könyvek, utasítások és szabályzatok
újonnan szerkesztendők és kiadandók  voltak.

Az ügyforgalom gyarapodásával a szük
séghez képest évről-évre fölemelt személyzeti
állomány kitett:

az 1868-ik évben

meghozatala után az ezen törvény értel
mében katonailag szervezendő népfölkelési
intézmény ügyeinek elvégzésére egy külön  (a
jelenlegi IV.) ügyosztály állíttatott föl.
Ugyancsak ez évben a rokontermészetű

45 tisztet és polgári tisztviselőt a fogalma zási
teendők végzésére, 15 tisztviselő a
számvevőségnél és 11 egyént a kezelési
szolgálatra (segédhivatali személyzet) és  12
állami altisztet és szolgát;

ügyek helyesebb csoportosítása és az ügy
osztályok számozásának némi módosítása
következett be.

1889-ben végül a polgári ügyosztályok  
számának szaporítása egygyel és egy új
(a VI.) ügycsoport fölállítása vált szüksé
gessé. Ez év végén tehát a ministerium
teendőit összesen 18 osztály végezte, ezek
közül az elnöki, az igazságügyi (XV.) és  a
csendőrségi (XVI.) közvetlenül az állam
titkárnak volt alárendelve, míg a többi
15 ügyosztály hat ügycsoportba volt be
osztva.

A honvédelmi



az 18784k évben
9(5 tisztet és polgári tisztviselőt a fogalma zási
teendők végzésére, 37 tisztviselőt a
számvevőségnél és 26 egyént a kezelési

mazási teendők végzésére, 59 tisztviselő  a
számvevőségnél és 37 egyént a kezelési
szolgálatra (segédhivatali személyzet) és 29
állami altisztet és szolgát.

A honvédelmi ministerium vezetését

Orczy Béla báró

szolgálatra (segédhivatali személyzet) és  22
állami altisztet és szolgát;

az 18894k évben
124 tisztet és polgári tisztviselőt a fogal-

Szende Béla halála után ideiglenesen
1882. évi augusztus 20-án Orczy Béla
báró, Ő Felsége személye körüli minister
vette át, a ki e tisztet 1882. évi október
4-ig teljesítette. E napon ifj. Ráday Gc-



55

ileon gróf Ion honvédelmi ministerré kine
vezve.

Ráday gróf 1885. évi deczembcr hó
26-án elhalálozván, ismét Orczy Béla
báró ő Felsége személye körüli minister

s ugyanaz vezeti jelenleg is a ministe-
riumot.

Az államtitkári állást 1872 óta 1884. évi
okt. 28-ig, a mikor, mint előbb említettük,
honvédelmi ministerré neveztetett ki, Fejér-

ifj. Ráday Gedeon gróf

bízatott meg a ministerium ideiglenes veze
tésével.

1884. év október 28-án komlós-keresztesi
Fejérváry Géza báró honvédelmi állam
titkár neveztetett ki honvédelmi ministerré,

váry Géza báró tölté be. Utódjául ez állás
ban 1884. évi november 14-től vajszkai  és
bogyáni Gromon Dezső neveztetett ki és ez
jelenleg is viseli az államtitkári  tisztet.



b) H o n v é d - f ő p a r a n c s n o k s á g .
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vül a második segédtiszti állás és 1873.
év elején a honvéd-főparancsnok adlátu-

A honvéd-főparancsnokság hivatása és
hatásköre a honvédség felállítását követő
évtizedekben is változatlanul megmaradt.

sának állása is rendszeresítve lön. Utóbbi
hely egy magasabb rangú tábornok által,
előbbi pedig egy törzstiszt által tölte-

Vajszkai és bogyáni Gromo.n Dezső

Az intézménynek folytonosan előrehaladó
fejlődésével azonban e parancsnokság sze
mélyzeti állománya megfelelően emeltetett.
Elsősorban ugyanis 1871-ben a már meg
levő első főparancsnoksági segédtiszten ki

tett be.
A fogalmazói és kezelési személyzet eset-

ről-esetre a fenforgó szükséglet mérvéhez
képest emeltetett.
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c) H o n v é d l o v a s s á g i f e l ü g y e l ő .

A honvédlovasság kiképzésének és szol
gálatának, a pótlovazásnak stb. felügye-
letével és ellenőrzésével az 1874-ik évig  a
területileg illetékes (gyalog-) dandár
parancsnokságok voltak megbízva. Ez évtől
kezdve az akkor fölállított lovas-dandár-
parancsnokság végezte az említett teendő ket.
A honvédlovassági felügyelői helynek
rendszeresítése ISSl-bcn következett be és
ezen állás egy ezredes, vezérőrnagy  vagy
altábornagy által volt betöltendő, a ki a honvéd-
kerületi parancsnokságokkal egyen-  állású volt
és szolgálati tekintetben köz vetlenül a
honvéd-főparancsnokságnak ren deltetett alá.

Az összes honvéd lovas-dandárparancs-
nokságok, a huszárezredek, valamint a köz
ponti honvéd-lovasiskola, az összes ki
képzési, pótlovazási és lóügyekben a hon véd-
lovassági felügyelőnek rendeltettek alá,  kinek
kötelmeihez tartozott még : a lovas ság
mozgósítási munkálatainak megszem lélése,
javaslattétel minden személyes ügy ben,
nagyobb gyakorlatok vezetése, vagy  nagyobb
lovastestek vezénylete, a lovasság  szellemének
ápolása, s végül a lovasságot  érdeklő minden
kísérleten való résztvétel.

A Budapesten székelő lovassági felügyelő
személyzete eredetileg egy főtisztből (segéd
tiszt), egy altisztből (írnok) és egy kül-
dönczből állott.

2. Magasabb parancsnokságok és törzsek

a) H o n v é d k e r ü l e t i p a r a n c s n o k s á g o k .

A jelen fejezetben tárgyalt időszakban  a
honvéd-kerületi parancsnokságok szer
vezetében az alábbi fontosabb változások
következtek b e :

1. A lovasság újjászervezésekor (1874.)
a lovassági ügyekre rendszeresített szak

előadó a honvéd-kerületi parancsnokságok
kötelékében megszüntettetett.

2. A budai V. honvéd-kerületi parancs
nokság az 1876. évben Budapestről Székes-
fehérvárra tétetett át.

3. A kerületi parancsnokságok személy
zeti állománya a csapatok fokozatos fejlő
désével és az ennek következtében be
következett munkakör kiszélesbülésével
esetről-esetre fölemeltetett, sőt egyes szol
gálati teendőkre, melyekre az első időkben
csak egy-egy segédközeg volt rendszere
sítve, külön ügyosztályok rendszeresíttet-  tek;
így p. o. a segédtiszt helyébe a
segédtisztség, továbbá a gazdászati osztály
(hadbiztosság), később a népfölkelési osz
tály, a segédhivatalok stb.

4. Az egyes kerületi parancsnokságok  
területei egyes részleteiben gyakrabban,
különösen a kiegészítő-kerületek beosztá
sának módosításakor változtak, nagyjában
azonban minden kerület megtartotta ere deti
területét.

Részint két új zászlóaljnak 1889-ben tör
tént fölállítása által, részint pedig a kerü
letek területein eszközölt egyes változások
folytán a VII. kerület kötelékébe 12 zászló alj,
az I., II., III. és IV. kerületbe egyen ként
13 zászlóalj, és az V. és VI. kerület
kötelékébe 14— 14 zászlóalj jutott.

A kerületi parancsnokságok hatásköre  
és alárendeltsége a legújabb időkig nem
változott.

b) Da n d á r p a r a n c s n o k s á g o k .
Az eredetileg fölállított (20, illetve 22)

honvéd dandárparancsnokságok, melyek
nemcsak a gyalogsággal szemben, hanem  a
lovasság és szórólöveg-osztagokkal szem ben
is elöljáró parancsnokságot képeztek, 1874-
ben teljesen újjászerveztettek, oly módon,
hogy kötelékükből a lovasság és szórólöveg-
osztagok kivétettek, és tiszta



gyalog dandárparancsnokságok, még pedig  az
eddigieknél kisebb számban szereztet tek,
továbbá egy külön lovas dandárpa
rancsnokság létesittetett, a szórólöveg-osz-
tagok pedig közvetlenül a honvédkerületi
parancsnokságoknak rendeltettek alá.

Az új dandárparancsnokságok szervezé
sének részletei az alábbiakból vehetők k i:

H o n v é d - g y a l o g d a n d á r p a r a n c s n o k s á g o k .
Azon törekvésből kifolyólag, hogy a béke
szervezés a hadiszervezettel lehetőleg egy
öntetű legyen, az eddigi dandárparancs
nokságok fölhagyása mellett minden hon
véd-kerületben csak két, összesen tehát 14
honvéd gyalog dandárparancsnokság állít
tatott föl.

Minden honvéd gyalog dandárparancs
nokságnak 6—7, békében ez idő szerint
még önálló gyalogzászlóalj rendeltetett alá.
Háborúban és nagyobb gyakorlatok alkal
mával minden dandár kötelékében a zászló
aljak két féldandárba egyesíttettek és min den
feldandár a rangban legidősebb zászló
aljparancsnok vezénylete alá helyeztetett.

Dandárparancsnokká egy ezredes vagy
vezérőrnagy neveztetett ki, és annak sze
mélyzete egy segédtisztből (vezérkari minő-
sültségű főtiszt), továbbá egy írnokból állott.

A gyalog dandárparancsnokságok hatás köre
az alárendelt zászlóaljakkal szemben,  valamint
annak alárendeltsége a régi ma radt, és az
1886-ik évben fölállított fél- dandárok
életbeléptetése sem igényelt a mondott
irányokban változást.

Hon v é d - l o v a s d a n d á r p a r a n c s n o k s á g .
A honvédség fölállítását követő években

szerzett tapasztalatok a vezető körökben  azon
meggyőződést érlelte, hogy a honvéd
ség második főfegyvernemének — a honvéd
lovasságnak — egyöntetű kiképzése feltétle- I

nül megkívánja ez irányban az egységes
vezetést és ellenőrzést. E czél elérésére
1874-ben egy lovasdandárnoki állás léte-
síttetett, mely egy rangidősb törzstiszttel
(később vczérőrnagygyal) töltetett be. A
dandárnok személyzete egy segédtisztből  és
egy írnokból állott.

Az összes honvéd-lovascsapatok katonai,  
kiképzési és pótlovazási ügyekben a lovas-
dandárnoknak voltak alárendelve, utóbbi
pedig minden tekintetben a honvéd-fő
parancsnoksághoz volt utalva.

Egyrészt azon nagy nehézségek, melyek
a honvéd-lovasságot érintő összes ügyek
ellenőrzésénél egy személy által felmerültek,
másrészt pedig azon követelmény, hogy ahá-
borúban szükséges magasabb honvéd lovas
parancsnokságok már békében szervezve
legyenek, már 1881-ik évben a honvéd
lovassági felügyelő állásának létesítéséhez
(lásd Il-ik fejezet, központi vezetés c)
pontját) és ezenkívül két külön honvéd
lovas dandárparancsnokság fölállításához
vezetett.

Minden dandárparancsnokságnak · öt
lovasezred volt alárendelve. Azok személy
zete és szolgálati kötelmei azonban válto
zást nem szenvedtek.

E szervezési módosítással a honvéd
lovassági ügyek ellenőrzése deczentralizál-
tatott és a háborúban szükséges magasabb
lovaspararancsnokságok életbeléptettek ;
mindezek daczára azonban a honvéd-lo
vassági felügyelő rendszeresítésével az egész
honvédlovasság egyöntetű kiképzése is
biztosíttatott.

3. Csapatok.

A honvédcsapatok szervezetének tökéle-  
tesbítését ezélzó igen sok rendszabály esik az
ezen fejezetben tárgyalt időszakra. A vezető



körök a csapatszervezés igen fontos kér
dését szakadatlanul éber figyelemmel kisér ték
és minden alkalommal, a midőn a
szükség megkívánta és a pénzügyi helyzet
megengedte, megtörténtek mindazon intéz
kedések és szervi módosítások, melyek a
haladást és a szervezet javítását lehetővé
tették. Általában úgy a honvédgyalogság,
mint a lovasság, tehát mindkét főfegy
vernem ezen időszakban oly átalakuláso kon
ment keresztül, hogy a régi eredeti
szervezést a mostaniból már csak felismerni  is
alig lehet.

Misem természetesebb azonban, mint az,
hogy ezen átalakulás vagyis a csapatszer
vezés tökéletesbitése csak fokozatosan, lé-
pésről-lépésre történhetett, mert egészen
eltekintve attól, hogy a pénzügyi szempont
minden újításnál nagy és döntő szerepet
játszott, tehát a haladást korlátok közé szo
rította, a fiatal honvédintézményt egymást
rohamosan követő nagy átalakulásoktól már  a
katonai intézményeknél a harczképesség
szempontjából mindenkor kívánatos állan
dóság érdekében is óvni kellett.

Az 1890-ik évig bekövetkezett legfonto
sabb szervi módosítások időszerinti sor
rendben az alábbiakban következnek:

a) G y a l o g s á g .
A legelső módosítás a nem tényleges

állományú honvédlegénység nyilvántartá
sának mikénti keresztülvitelét érintette.  A
századjárásokban elhelyezett és önálló
működésre hivatott járásőrmesterek, kikre  az
összes nyilvántartási teendők bízattak,
föladatuknak nem feleltek meg oly mérv
ben, a mint azt az ügy fontossága meg
kívánta volna.

Szerény állásuknál és hiányos képzett
ségüknél fogva ezen őrmesterek a poli
tikai hatóságoknál nem tudtak a kívánt
eredménynyel föllépni, egyesek közülük

pedig a közvetlen felügyelet hiányában
szolgálati kötelmeiknek egyátalában nem
tudtak megfelelni.

Ezen tapasztalatok már az 1871-ik évlvn
a nyilvántartási ügyeknek zászlóaljankénti
összpontosításához vezettek és ezen ügyek
közvetlen vezetésével minden zászlóalj
törzsállomásán egy nyilvántartó tiszt (ké
sőbb egyúttal pótcsapat-parancsnok) bíza tott
meg.

1874-ben a gyalogdandár-parancsnoksá-  
gok fölállításának idejében 6—7 zászlóalj
egy dandár kötelékébe, minden dandár
pedig két 3—4 zászlóaljas féldandárba
osztatott be. A féldandárok parancsnokságai
azonban egyelőre nem állíttattak föl, hanem
minden féldandárban a rangban legidősebb
zászlóaljparancsnoknak csak azon jog ada tott
meg, hogy féldandárának zászlóaljait  a
kerületi parancsnokság külön engedő mével
és csupán a csapatok harezszerű  kiképzése
tekintetében évenkint egyszer
megszemlélhesse. Több zászlóaljnak össz
pontosításakor ezen rangidősb zászlóalj
parancsnokok ' a féldandár-parancsnokság
ideiglenes vezetésére voltak hivatva, vég
leges kinevezésük azonban a mozgósítás
esetének volt föntartva.

Kiegészítési és gazdászatkezelési ügyek
ben a zászlóaljak egyelőre megtartották
önállóságukat, háború esetén ellenben ezen
ügyek a féldandár-parancsnokságra száll tak
át.

Mint pótcsapat mozgósítás esetére min
den zászlóaljnál egy pótszázad volt nyil
vántartandó, mely század háború idején a
békeállomáson maradt.

A zászlóaljparancsnok minden tekintet
ben az elöljáró dandárparancsnoknak volt
alárendelve és békében mint segédközegek
rendelkezésére állottak: a zászlóalj-segéd
tiszt, a pótcsapat-parancsnok (nyilvántartó
tiszt), a kezelőtiszt és a zászlóaljorvos.
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Mozgósítás esetére 2-ik vonalbeli zászló

aljak fölállítása is tervbe volt véve, a me
lyek szintén féldandár-kötelékbe voltak
egyesítenünk.

Habár ezen szervezés a legelső szerve
zéssel szemben kétségkívül előnyösebbnek  és
czélszerűbbnek jelezhető, a béke és hadi
szervezet egyöntetűségének szempontjából  még
sok kívánni valót hagyott hátra.

Ezen szervezés különös hátrányaiként
kiemelhetők: a zászlóaljaknak békében
meghagyott önállóság, mely háborúban a
féldandárok fölállításával megszűnt; az
állandósított századok föntartása, a meny
nyiben ezek háborúban 4—4 század föl
állítására voltak hivatva, és végül másod-
vonalbeli zászlóaljak és féldandárok föl
állítása háborúban, a nélkül, hogy ezek
számára békekeretek előkészíttettek volna.

A zászlóaljak békeállománya a helyi
viszonyokhoz képest különböző volt és
általában csakis a belső szolgálat, a hely
őrségi szolgálat, az újonczok kiképzésére

zászlóaljak« (lásd II. fejezet; Kiképzés; 3-ik
pont) létesítettek és ezáltal a legénység
czélszerű kiképzésére hathatósabb rend
szabályok lőnek életbeléptetve.

Γ #- 0
0

és a hadi készletek föntartására szükséges
nagyságban volt megállapítva.

1879-bcn ez irányban lényeges javulás
állott be, a mennyiben a nyári hónapok
alatt és pedig márcziustól szeptemberig a
zászlóaljak állománya nagyobbra, a téli
hónapokban pedig kisebbre lett megálla
pítva. Ez által a csapatoknak lehetővé
tétetett, hogy a kedvezőbb évszakban a fel
merülő egyéb szolgálatok teljesítése mel lett
habár jelentéktelen mérvben, de mégis
gyakorolhassanak.

Egy-egy zászlóaljkeret legénységi béke
állománya átlag 20 altisztből, 2 hangász ból
40 (a téli hónapokban 28) honvédből  és a
szükséges számú tiszti szolgákból állott.

1882-bcn az imént leírt rendszer, vagyis  a
zászlóaljnak egyenlőtlen békeállománya  télen
és nyáron, újból fölhagyatott, mivel  ezen
évben a honvédgyalogságnál a »tan

Gyalogsági főtiszt 1870—1881 evekben  
díszben.

Ezen időponttól kezdve a rendes állo
mánynak fölemelése a nyári hónapokon át
annál kevésbbé mutatkozott indokoltnak,
mivel ezáltal a kiképzés szembeötlően még
sem mozdíttatott elő. Ezen évtől kezdve
tehát csakis a gyengébb tényleges állomány
tartatott fönn.

1886-ban a honvédgyalogságnál azon  
kiváló fontosságú újítás lépett életbe, hogy  ez
év július 1-ével a féldandár-rendszer  már
békében létesíttetett, mi által a béke és hadi
szervezet egyöntetűsége ez irány ban
legalább eléretett.

Az akkor kiadott új szervi határozvá-  
nyok szerint a honvédgyalogság 28 fél
dandárba osztatott; minden féldandár bé
kében és háborúban a féldandár-törzsből,  3—
4 zászlóaljból és háborúban ezenkívül
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még egy pótzászlóaljból állott. A fiumei
század közvetlenül a 20-ik honvéd féldan-  dár-
parancsnokságnak rendeltetett alá.

A zászlóaljaknak beosztását féldandár  és
magasabb kötelékekbe a 4. melléklet  tünteti
föl.

Ezen új szervezéssel a katonai parancs
nokság, a gazdászatkezelési szolgálat,
valamint az egész féldandár kiegészítő terü
letére vonatkozó nyilvántartási és kiegé
szítési teendők — a zászlóaljparancsnok
ságok eddigi önállóságának beszüntetése
mellett — a féldandár-parancsnokságra ru-
háztatott át.

A féldandár-parancsnok személyzetét ké
pezte : 1 segédtiszt, a honvédnyilvántartó-  ság
(2 tiszt a szükséges segédszemélyzettel), 1
kezelőtiszt, a féldandárban a rangban
legidősbb orvos, a féldandár-fegyvertiszt,  a
ki egyúttal csapatszolgálatot is végzett  s
végül a szükséges segédszemélyzet az  irodai
szolgálat elvégzésére. A féldandár-
élelmezőtiszt állása csak a fegyvergyakor
latok idejében töltetett be.

Minden féldandár egy önálló számadó
testet képezett külön kezelő- és pénztár-
bizottsággal.

A féldandár-parancsnok tisztán katonai  és
gazdászati tekintetben az elöljáró dan
dárparancsnokság útján, kiegészítési és
számviteli ügyekben pedig közvetlenül a
honvéddcerületi parancsnokságnak volt alá
rendelve.

A zászlóalj parancsnok minden tekintet ben
a féldandár-parancsnoknak volt alá rendelve
és segédközeg gyanánt megmaradt  mellette a
segédtiszt, a kezelőtiszt és az  orvos.

A zászlóaljak rendszeresített békeállo
mánya az eddigi maradt és állomásonkint
külön-külön volt megállapítva. Átlag zászló-
aljankint 45 főre rúgott.

Daczára azon lényeges javulásnak, mely

a gyalogsági szervezetben a féldandár-rend-  szer
létesítése folytán beállott, mozgósítás  esetén
zászlóaljankint még mindig a követ kező új
alakulások voltak fölállítandók és  pedig: négy
tábori század, egy pótszázad,  továbbá
különleges szolgálatokra rendelt  alosztályok
(törzscsapatok, helyőrségi csa patok stb.),
valamint a fölösszámú legény ségből második
vonalbeli csapatok.

Azon nagy hátrányt, mely a béke és  
hadi szervezet közötti különbségből, vala
mint abból eredt, hogy háború idején a
zászlóalj és századkeretek elenyésző cse
kély .állományából ily sok új alakulás volt
fölállítandó, elsősorban kellett megszün
tetni, még pedig azáltal, hogy minden moz
gósítás esetén létesítendő test számára már
békében egy, ha még oly kis keret is föl-
állíttassék, mert csak ezáltal lehet a katonai
közigazgatás minden ágát már békében
megfelelően berendezni és a csapatok min den
részének gyors mozgósítását bizto sítani.

A még fönforgó és a gyalogság szer
vezetét érintő fönt leírt hátrányok pénzügyi
okokból csakis 1889 ben voltak megszün-
tethetők, a midőn következő újítások léptek
életbe:

A zászlóaljaknál eddig fönnállóit egy  
keretszázad helyébe a hadiszervezetnek
megfelelően zászlóaljankint négy század
keret létesíttetett.

Minden egyes század békeállománya  
egyenlően két tiszttel és 26 emberrel álla
píttatott meg,* a mi körülbelül minden
zászlóalj eddigi állományának megkétsze-
resedését teszi ki.

Egyúttal a háborúban fölállítandó pót-  
és tartalékzászlóaljak számára egy meg
felelő törzs létesíttetett és pedig: minden

** Csak a tiumei század hirt valamivel nagyobb
állománynyal.
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féldandárnál egy pótzászlóalj-keret (4 tiszt,
14—10 ember), továbbá egyes féldandá
roknál egy tartalékkeret (1 tiszt, 7—12
ember) állíttatott föl.

Végül minden féldandár törzsállomásán
egy honvéd kiegészítőparancsnokság szer
vezhetett, melyhez az eddig túlterhelt fél-
dandár-parancsnokságok által végzett ki
egészítő- és nyilvántartó-ügyek utaltattak.*

A fentiekben röviden jelzett és az emlí tett
évben életbelépett rendszabályok ki
egészítését képezte két új zászlóaljnak föl
állítása az 1-ső és ö-ik féldandárnál,
melyek eddig csak három zászlóaljból ál
lottak. Ezáltal a kiegészítő kerületek be
osztásának részbeni módosítása mellett a
honvédzászlóaljak összes száma 92-ről  94-
re szaporodott.

A hadalakulásoknak lS74-bcn bekövet
kezett szabályozása, nevezetesen a mozgó sítás
esetére kilátásba vett azon rendsza bály,
hogy 3—4 zászlóalj 1—1 féldandárba
egyesíttessék, a csapatvonal újbóli meg
állapítását tette szükségessé. Ez időben
minden gyalog féldandár-tözs számára rend-
szeresíttetett: 2 kétfogatú födeleskocsi és
minden gyalogzászlóalj számára 2 kétfogatú
födeleskocsi, 2 háromfogatú eleségkocsi és 1
négyfogatú lőszerkocsi. A hús szállítá sára
minden féldandár 2 országos fuvart  vehetett
igénybe és minden féldandár vo nata
számára egy tábori kohó volt rend
szeresítve.

1884-ben a csapatvonat összeállítása
akként módosíttatott, hogy minden zászlóalj  két
négyfogatú lőszerkocsit és ezenfelül még  egy
markotányos kocsit is kapott.

A hajtó legénység szükségletének fede
* .Ezeknek szervezetét csak a III. fejezet »Ii.Á l- talános

szervezés, 4. Honvéd kiegészítő-parancsnok ságok« szakasza
alatt ismertetjük.

zésére, továbbá a vonatlovak beszerzésére
nézve mozgósítás esetén ugyanazon rend
szabályok voltak érvényben, mint az előző
időszakban.

b) Lo v a s s á g .

Ezen fegyvernem legfontosabb szerve
zési kérdéseinek egyikét a háborúban szük
séges hátas lovak biztosítása képezte oly
módon, hogy ezen lovak szükséglete a
gyenge békekeretek föntartása mellett is a
gyors mozgósítás érdekében mindenkor
rendelkezésre álljon.

A honvédlovasság fölállításánál kísérlet-
képen behozott rendszer, mely szerint e
czélra magántulajdonosoknál lévő lovak
kiválasztattak és békeszolgálatokra, vala
mint a háborúban beálló szükséglet födö-
zésére is nyilvántartattak, nem nyújtotta  a
szükséges biztosítékot, a miért már az
lS71-ik évben a biztosítás más módjára
kellett áttérni.

Az eddigi eljárás egyszerűen megfordít-
tatott és a hadi állomány födözésére szüksé ges
lóanyag legnagyobb részben fokozatosan  a
kincstár tulajdonaként megvásároltatott,
katonailag kiidomíttatott és ezután meg
bízható vállalkozóknak használatra oly kö
telezettség mellett adatott át, hogy ezen
vállalkozók a lovakat békében bizonyos
gyakorlatokhoz és szemlékhez, háborúban
pedig föltétlenül a századparancsnokságnál
beállítani kötelesek. Öt-hat év letelte után ezen
lovak díjtalanúl az illető vállalkozó tulajdo
nába mennek át és az ily módon keletkezett
fogyaték pótlására minden ezrednek évente
egy bizonyos pótlójutalék utaltatott ki.*

Ily módon keletkezett a ma is fönnálló
* A szórólövcg-osztagoknál is úgy.mily eljárás  

követtutett, a mennyiben azoknál is a rendszeresített
békelétszámon felül bevásárolt és kiidomított hátas  és hámos
lovak békében vállalkozóknak adattak ki.



vállalkozó-rendszer, mely időközben részben  a
közöshadseregnél is behozatott, és mely  iránt
— mivel jónak bizonyult — a külföld is a
legnagyobb érdeklődéssel viseltetik.

1874-ben történt a honvédlovasság szer
vezetében a legelső fontos újítás, mely
abból állott, hogy 2—2 lovasszázad 1—1
osztálykötelékbe és két ily osztály ezred-
kötelékbe egyesíttetett. Ezzel egyidejűleg  az
eddig szétszórtan elhelyezett századok
osztályonként cgy-egy állomáson egyesí
tettek, a mint az a 3. sz. mellékletből
kivehető.

Ezen szervezésnél az ezredparancsnokok
csupán katonai hatáskörrel voltak fölruházva,  míg
a gazdászatkezelési szolgálatot és a
nyilvántartási ügyeket az osztályparancs
nokságok végezték.

Az ezredparancsnokok közvetlenül a

H u sz á r f ő t i sz t 187ö—1892 é v e kb e n , d í sz b e n .

D z si d á s f ő t i sz t n y á r i d í sz b e n .

honvédkerületi parancsnokságnak voltak
alárendelve, míg a lovasság egyöntetű kikép
zésének ellenőrzése az egész országban  az
ez évben fölállított lovasdandárnok
föladatát képezte.

1875 ben a lovasszázadok békeállomá
nya újból rendeztetett és következőkép
állapíttatott meg: 2 tiszt, 1 tiszthelyettes,  7
altiszt, 16 lovasított és 3 nem lovasított
huszár, 2 tiszti szolga és 17 ló. Minden
századnál ezenfelül deczember hó kezde
tétől a következő évi fegyvergyakorlatok
kezdetéig terjedő időszakban egy, 9 ember  és
15 lóból álló pótlóosztag volt fölállítva.  Ezen
állomány, csekélymérvű fölemeléstől
eltekintve, 1889-ig föntartatott.

1877-ben a gazdászatkezelési és nyil
vántartási ügyek elvégzése az ezredparancs-
nokságokra ruháztatott át.



ISSO-ban a horvát-szlavon 10-ik honvéd  
dzsidásezrednek »huszárezreddé« történt
átalakításával a honvédlovasság szer
vezetének, ruházatának, fegyverzetének és
fölszerelésének egyöntetűsége eléretett.

18S1-ben azon nagyfontosságú intézke
dés történt, hogy az egész honvédlovasság
számára egy honvédlovassági felügyelő és az
eddig is fönnállóit lovasdandár-parancs-  nokság
mellé még egy második ily parancs nokság
rendszeresíttetett, minek következ tében a
huszárezredek alárendeltsége is oly módon
módosíttatott, hogy minden  lovasdandár
kötelékébe 5—5 ezred oszta tott be.

Ugyanazon évben elrendeltetett továbbá,  
hogy a huszárezredek 4-ik századainál
háború esetére eddig rendszeresítve volt
utászszakaszok megszüntessenek és ezek
helyett békében a fegyvergyakorlatok alkal
mával és háború esetére ezredenként egy
önálló lovas utászszakasz szerveztessék,
mely közvetlenül az ezredparancsnokság-  nak
volt alárendelve.

1880-ben ugyanazon okok, melyek a  
honvédgyalogságnál az ez évben keresztül vitt
szervezeti módosításokat szükségessé  tették, a
honvédlovasságnál is az eddigi szervezet
megváltoztatását vonták maguk  után. Ezen
fegyvernemnél is épp úgy,  mint a
gyalogságnál fönnállott azon ked vezőtlen
viszony, hogy a háború esetén  fölállítandó
pót- és tartalékcsapatok részére  békében
semmiféle keret nem létezett.

Az ezen évben keresztülvitt szervezeti  
módosítások megszüntették az imént em lített
hátrányokat, a mennyiben a követ kező
rendszabályok léptek életbe:

1. Ahnden huszárezrednél egy pótcsapat
újonnan alakíttatott azon czélból, hogy az  1
tiszt, 11 ember és 1 lóból álló állomá
nyából a háború esetén fölállítandó pót
század keretét képezze;

2. minden huszárezrednél a háború ese
tén fölállítandó volt eddigi tartalékalakulá
sok helyett még kél század (az 5-ik és 6-ik)  a
már létezett tábori századokhoz hasonlóan
békében felállíttatott és így a huszárszáza
dok száma 40-ről 00-ra szaporíttatott;
végül

3. a huszárezredek békeállománya újból
rendeztetett és minden század létszáma  3
tiszttel, 9 altiszttel, 17 lovasított, 10 nem
lovasított huszárral, 3 tiszti szolgával és
20—21 lóval, minden pótlóosztag állomá
nya pedig századonként 9 emberrel és 15
lóval állapíttatott meg.

Épp úgy mint a gyalogságnál, a lovas
ságnál is 1874-ben (az ezredrendszcr életbe
léptetésénél) szükségessé vált a csapal-
vonatnak újbóli megállapítása.

Ez évben minden ezredtörzs számára  
1 kétfogatú födeleskocsi és 1 háromfogatú
eleségkocsi, továbbá a 4 lovasszázad szá
mára 2 kétfogatú födeles kocsi és 8 négy
fogatú eleségkocsi rendszeresíttetett A hús
szállítására minden lovasezred egy orszá
gos fuvart igényelhetett és minden ezred
törzs, valamint minden század 1—1 tábori
kohóval volt ellátva.

1884 óta minden ezrednek egy marko-  
tányos-kocsi utaltatott ki.

A hajtólegénység valamint a vonatlovak  
biztosítása beálló mozgósítás esetén, ugyan
azon módon történt, mint az előző idő
szakban.

c) S zó r ó l ö v e g - o s zt a g o k .
A honvéd-dandárparancsnokságok újjá

szervezésének idejében, vagyis az 1874-ik
évben,a honvéd szórólöveg-osztagok honvéd
kerületenként egyesíttettek és egyúttal ezen
osztagok békelétszáma is leszállíttatott.
Ezen rendszabályok kísérletként léptettet-



tek életbe, egyrészt azért, hogy ezen külön
leges fegyvernem egységes és tökéletes
kiképzése lehetővé tétessék, másrészt pedig,
hogy annak tetemes föntartási költségei
leszállíttassanak.

Az ez évben szerzett tapasztalatok azon ban
épp úgy, mint az előző éviek nem voltak
kielégítők. Az intéző körök azon meggyőző
désre jutottak, hogy a rövid tényleges
szolgálati idő alatt a legénységet, a kívána tos
mérvben kiképezni nem lehet, továbbá  arra is,
hogy az ezen fegyvernemtől háború ban
várható sikerek az 1870—71. évi német-
franczia hadjárat alkalmával szer zett
tapasztalatok szerint azarramárbékében  fordított
költségekkel semmi arányban nem  állanak.
Mindezek következtében a honvéd  szórólüveg-
osztagok fölhagyása és leszere lése az
187ö-ik év augusztus havában  legfelsőbb
helyen elhatároztatott és a szóró-  lövegek
alkalmazása helyi védelmi eszkö zök
gyanánt vétetett kilátásba.

C) Kiképzés.

1 Tisztikar.
A mint már az első fejezetben említve

lön, az 1(872. évi november hó 21-én ere deti
hivatásának visszaadott és megnyitott
Ludovika-Akadémia * képezte az egyedüli
forrást, melyből a honvédség tényleges
állományú tisztikara fodözendő volt.

* Ezen intézetben :iz ezen pont alatt behatóbban  tárgyalt
tisztkcpző cs a következő 2. pontban tár gyait felsőbb
tiszti tanfolyam volt fölállítva, annak  első tiszti (tanári)
személyzetét az ISTli-ik évi név könyv szerint képezte : egy
ezredes-igazgató, egy  őrnagy, három százados és négy
főhadnagy mint  tanár és egy főhadnagy mint segédtiszt. A
Ludovika-  Akadémiával bizonyos szervi összefüggésben állott
a honvéd törzstiszti-tanfolyam is, melyre nézve lásd  a
következő 2. pontot.

Az ezen intézetben létesített tisztképző-  
tanfolyamba, fönnállásának első (1872/73)
tanévében a berendelt hallgatók száma  85
volt. E szám részint a tanfolyam kez detén,
részint annak folyama alatt teteme sen
csökkent. Az intézetbe berendelt mű veltebb
honvédek ugyanis már rendszerint  választottak
életpályát, melyet a honvéd tiszti állásra
való kiképeztetésük czéljából  egy-két évre
megszakítani önként már nem voltak
hajlandók, sőt azt gyakran csak  polgári
állásuk koczkáztatása mellett tehet ték volna.
Ez okból a honvédtiszti kiképez-  tetésre
kiszemelt egyének közül számosán
folyamodtak a ministerhez, hogy az e czélra
fönnálló tanfolyam hallgatása alól mentes
senek föl. Az illetők indokolt kérései foly tán
a fölmentés több esetben engedélyez tetett
ugyan, de minden egyes folyamodó
»térítvény«-nek kiállítása mellett arra köte-
leztetett, hogy a hadapródi vizsgára magán-
szorgalom útján készüljön el és az év
végével a vizsgát tegye le. Azok, kik ezen
önként elvállalt kötelezettségnek átalában
nem, vagy ki nem elégítő módon feleltek meg,  a
következő évben a Ludovika-Akaclémia
tanfolyamának hallgatására idéztettek be.
Részint az ily módon fölmentettek, részint
pedig egyéb okoknál fogva elmaradottak
száma ez első tanévben összesen 21-re
rúgott, minek következtében a tanfolyamot
csak 64 hallgató — ezek között 7 kinem-
elégítő eredménynyel — végezte.

Az Akadémiának ezen első próbaévében  
szerzett tapasztalatok főleg a kiképzés
alapossága tekintetében nem voltak kielé
gítők és nem feleltek meg a jogos köve
telményeknek. Az ez irányú kedvezőtlen
eredmény oka egyrészt a berendelt hallgatók
szellemi előkészültségének csekély voltában,
másrészt pedig a katonai gyakorlat elemi
részének hiányos ismeretében volt kere
sendő, miért is e bajon segítendő, a leg-



közelebbi tanév tanrendszerének meg
állapításánál a fősúly arra fordíttatott,
hogy az előkészültség és általános művelt
ségnek kellő mérvben való megadhatására  is
idő fordíttassék, továbbá, hogy a katonai
kiképzésnél az elméleti oktatás a gyakor lati
oktatással párhuzamosan haladva esz
közöltessék.

E czél megvalósítása hosszabb, .azaz
kétszeres időt igényelvén, a tisztté való
kiképzésre szánt idő a kerületi tanfolya
mok egyidejű beszüntetése mellett egy év
helyett két évre hosszabbittatott meg. Az
első évben — az úgynevezett előkészítő
tanfolyamban — főleg humanistikus tan
tárgyak adattak elő, abban tehát a hall
gatók ebbcli előismeretei bővíttettek ki, míg a
második évben — a tulajdonképeni tiszt-
képző-tanfolyamban — a tisztté való ki-
képeztetés, tehát főleg a katonai szakkép zés,
az első évben megvetett biztos alapon  volt
végzendő.

Az előkészítő-tanfolyam hallgatására a
honvédséghez felavatott azon műveltebb,
lehetőleg a gymnasium vagy reáltanoda
első négy osztályát jó eredménynyel vég zett,
vagy pedig a fölvételi vizsgát jő ercd-
ménynyel letett egyének jelöltettek ki, a  kik
tisztté való kiképzésre alkalmasnak
ítéltettek. Miután ezen egyének a csapat nál
az első (8 heti) kiképeztetésben része sültek,
a gyalogságbeliek (és a liorvát- szlavon
VII. honvédkerületbeli lovasok  is)
a Ludovika-Akadémia előkészítő-tan
folyamába, majd pedig ennek sikeres el
végzése után a tisztképző tanfolyamba
vezényeltettek.

A honvédlovasság tiszti szükséglete
akként képeztetett ki, hogy a besorozottak
közül azok, a kik a Ludovika-Akadémia
előkészítő-tanfolyama számára megkívánt  és
föntiekben már ismertetett előképzett séggel
bírtak, a jászberényi központi hon

véd-lovasiskolában * fölállított előkészítő
tanfolyamba vezényeltettek, melyből azok,  a
kik ezen tanfolyamot legalább jó ered
ménynyel végezték, tisztté való folytató
lagos kiképeztetésüket a Ludovika-Aka-
démia tisztképző-tanfolyamában nyerték.

A Ludovika-Akadémia tisztképző-tan-  
folyamába felvétettek továbbá közvetlenül
oly már nyolczheti ujonczkiképzésben
részesült honvédek is, kik a főgymnasiumot
vagy főreáltanodát, vagy ezekkel egyen
értékű más középiskolát jó eredménynyel
végezték és a fölvételi vizsgát az előkészítő-
tanfolyamban előadott katonai tantárgyak ból
eredménynyel letették. Ezek tehát az
előkészítő-tanfolyam kikerülésével közvet
lenül léptek a tisztképző-tanfolyamba.

A gyalog- és lovastiszti sarjadék kikép
zésének ilyetén szervezése mellett jel
lemző volt:

1. hogy mindkét előkészítő-tanfolyamba,  
valamint a Ludovika-Akadémia tisztképző-
tanfolyamába is hallgatók gyanánt mind
azon a honvédséghez közvetlenül besoro
zott honvédek vezényeltettek, a kik a
szükséges előismeretekkel bírtak, akár ön
ként jelentkeztek azok a tisztté való kikép
zésre, akár nem ;

2. hogy — a mennyiben a törvény  
a tisztképző tanfolyamot végzett hallgatók
számára hosszabb tényleges szolgálati időt
nem állapított meg — a tényleges szol
gálatban való megmaradás, vagy a sza
badságolt állományba való átlépés a tiszti
tanfolyam elvégzése után minden hallgató-

* A központi honvéd-lovasiskolában az ezen  
pont alatt tárgyalt előkészítő-tanfolyamon kívül a  következő
2. pontban tárgyalt tiszti tanfolyam és a  3. c) pont alatt
említett patkolókovács-tanfolyam  volt (és van ma is)
fölállítva. 1873-ban ezen intézet  személyzetet képezte : egy
őrnagy mint parancsnok,  egy százados és két alantos tiszt
mint tanár és  egy állatorvos.
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mik tetszésére volt bízva, a kettő közül
tehát saját belátása és akarata szerint vá
laszthatott ; végül

8. hogy, mint az már a fenti második
pontból is kiviláglik, a tényleges és nem
tényleges állományú tisztek kiképzése
közösen, tehát egv és ugyanazon tan
folyamokban történt, mely eljárás azonban
tisztán katonai szempontból már a tény
leges és nem tényleges tisztekre háramló
föladatok különbözőségére való tekintettel  is,
czélszcrűnek nem jelezhető.

I)c ezen eljárás mellett a kiképzettek
száma sem a tényleges, sem a nem tény
leges állományban fönnálló szükséglet nek
nem felelt meg és különösnek jelez hető
azon előre nem is gyanított jelenség,  hogy a
tanfolyamokat végzett hallgatók  legnagyobb
része a tényleges szolgálatnak  szentelték
magukat, mely körülmény kizá rólag csak
annak tulajdonítandó, hogy két  évi
megszakítás után ezen hallgatók leg
nagyobb része nem egykönnyen gondol
hatott már döbbeni hivatásának folytatá
sára. lóé ennek következménye az volt,
hogy a nem tényleges tisztekben fönnálló
szükséglet — mely az összes tiszti szük
ségletnek -/s—s/4 részét tette ki — a hon
védségnél távolról sem volt födözhető.

A nem tényleges tisztek állományviszo nyai
a közös hadseregben kiszolgált tar talékos
tisztek áthelyezése, valamint az egyévi
önkéntesi intézménynek a honvéd ségnél
történt létesítése által tetemesen  javultak
ugyan, mindazonáltal hathatósabb
rendszabályok életbeléptetésének szüksé
gessége fönnmaradt és pedig úgy a tény
leges tiszti sarjadék, mint a nem tényleges
tiszti szükséglet biztos födözése tekin
tetében.

Első sorban ugyanis a tényleges tiszti
sarjadékra nézve azon a honvédségnél
igen érezhető hátrány volt megszüntetendő,

hogy az eddigi törvényes rendelkezések
szerint csak oly elemek voltak tisztekké
kiképezhetők, a kik — miután közöshad
seregbeli állítási kötelezettségüknek már
megfeleltek — közvetlenül a honvédséghez,
még pedig legtöbbnyire csak a második
vagy harmadik korosztályban soroztatok  be
és eszerint már a 21—22-ik életévben állottak.
Mert eltekintve attól, hogy ezen  elemek —
a tisztté való kiképzésre szük séges
alkalmasság föltételezése mellett — csakis
előrehaladott korban juthattak ma gasabb
rendfokozatokba, azoknak megtar tása a
tényleges szolgálatban a kiképzés  bevégzése
után, mint már említve lön,  kizárólag és
egyedül azok belátására volt bízva.

A tényleges tiszti sarjadék évi szaporo
dására nézve tehát minden biztos alap
hiányzott, de a minőség is a rövid kikép
zési idő folytán gyengébb kellett hogy
legyen.

Mindezen hátrányok orvoslása ISS.'l-ban
történt, a midőn az ez évi XXXIV. törvény-
czikk alapján a Ludovika-Akadémia telje sen
újjá szerveztetek és a midőn egyrészt  a
tényleges és nem tényleges tisztek iránt
támasztott követelmények külön-külön meg
állapítottak, azok kiképzése elkülöníttetett,
másrészt pedig fiatal, a hadköteles korba még
nem lépett ifjaknak kiképzése tényleges állo
mányú honvédtisztekké is lehetővé tétetett.

A Ludovika-Akadémia az 1883. évi
szervezet szerint következő tanfolyamok ból
állott:

1. Egy négy évfolyamból álló tisztképző-  
tanfolyamból tényleges gyalog- és lovas
tisztek kiképzésére;

2. az egy évig tartó szabadságolt állo
mányú tisztképző-tanfolvamból, nem tény
leges gyalogsági tisztek számára ; és

3. az eddig is fennállott felsőbb tiszti
tanfolyamból egy évi tartammal.
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kebelében létesíttetett. Ezen tanfolyamban  
gyalogsági és lovassági alantos tisztek  
különleges szolgálatokra, tanári pályára,  
segédtisztekké stb. képeztettek ki, s egyúttal  
előkészítő-iskola gyanánt szolgált ezen
tanfolyam azon hallgatók számára, kik
annak elvégzése után a csász. és kir.
hadiiskolába vezényeltelek.

A tanfolyam, melybe évenként az ön
ként jelentkezők mérvéhez képest' leg-
fölebb 35 hallgató vétetett föl, eredetileg
november hó 1-én, később október hó 15-
én vette kezdetét és 9, illetve 9 es fél
hónapig tartott. A fölvételi követelmények
egyes részleteiben az idők folyama alatt
változtak ugyan, általában azonban meg-
követeltetett, hogy a tanfolyamra törekvők
legalább két évig tiszti minőségben csa
patszolgálatot teljesítettek légyen, továbbá  a
tisztképző-tanfolyam elvégzése legalább  jó
eredménynyel és a német nyelv meg felelő
bírása.

A tanfolyam bevégzése után a legjele
sebben végzett hallgatók és pedig 1873-tól
1876-ig évenként négy, ezen évtől kezdve
pedig évenként öt tiszt a bécsi hadi iskolára
vezényeltetek, mig a többiek minősítésük höz
képest különleges szolgálatokra (mint
segédtisztek, tanárok stb.) alkalmaztattak.

2. A központi lovasiskola tiszti tanfo
lyama. Ezen tanfolyam 1873-tól 1887-ig
Jászberényben, azontúl pedig Budapesten  volt
fölállítva és arra szolgált, hogy ifjabb
lovastisztek és hadapród-tiszthelyettesek
nemcsak a lovaglásban és lóidomításban
(a lovakkal való bánásmódban) nyerjenek  
alapos továbbképzést, hanem hogy azok  
egyúttal a lovasság vezetésében, alkalma
zásában és kioktatásában is nagyobbmérvű  
ismereteket sajátítsanak el.

A tanfolyamba, mely egy évig tartott, a
legifjabb tiszttől (hadapród-tiszthelyettes-
től) kezdve fokozatosan fölfelé minden

alantos tiszt (hadapród-tiszthelyettes) egy két
évre bevezényeltetett. Ezenkívül be
rendelhetek voltak egyes lovasszázadosok  is,
továbbá oly gyalogsági tisztek, a Idle  saját
kérelmük folytán a lovassághoz való
áthelyezésre törekedtek.

Minden évben a tanfolyamban legfölebb
20 hallgató vezényeltetett.

3. A honvéd-törzstiszti tanfolyam. Azon
czélból, hogy a rangban idősebb száza
dosok, kik törzstisztté előlépni óhajtanak,  az
ezen álláshoz megkivántató nagyobb
mérvű elméleti ismereteket megszerezhes
sék, 1873-ban az eddig fönnállóit törzstiszti
vizsga beszüntetése mellett a honvédségi
Ludovika- Akadémián egy honvéd - törzs
tiszti tanfolyam állíttatott föl.

E tanfolyam az 1873. —1876. években  
április hótól júliusig, tehát három hónapig,
1877-től kezdve deczember 1-től április
hó végéig, tehát öt hónapig tartott, míg
végre 1881-ben a törzstiszti állásra törekvők
alaposabb kiképzése érdekében a tanfolyam
tartama 10 hóra (novembertől a következő
év augusztus haváig ) emeltetett.

Eredetileg a tanfolyam — bár külön
tanári személyzete volt — a Ludovika-
Akadémia kötelékébe tartozott, később
azonban az Akadémia csupán a tanfolyamra
vonatkozó gazdászatkazelési teendőket látta  el,
míg a tanfolyam fölötti parancsnokság  a
budapesti honvédkerületi parancsnokra
ruháztatott.

A tanfolyamba berendelt hallgatók száma  
az előléptetési sorba jutó századosok számá
hoz képest változott. Az 1876/77. és az
1884./85. évben törzstiszti tanfolyam egy
általában nem állíttatott föl,mivel előléptetési
sorban álló és a törzstiszti vizsgát letett
századosok elegendő számban állottak
rendelkezésre.

4. A gyalogtiszti lovagló-tanfolyamok,
melyek a szükség mérvéhez képest eset-



leg minden évben és minden egyes kerületi
parancsnokság területén valamely lovassági
állomáson fölállíttattak, azon rendeltetéssel
bírtak, hogy a gyalogsági tisztek, továbbá  az
orvosok és kezelőtisztek a lovaglásban
kiképeztessenek.

Egyes különleges szolgálati ágakban
való továbbképzésre a honvédtisztek és
tisztviselők számára a magyar honvédség
kebelében az ezen szolgálati ágakban
kiképzendők csekély számára és az azzal
járó nagy költségekre való tekintettel külön
tanfolyamok nem voltak létesíthetők. Az
ezen alább még részletesebben felsorolt
különleges szolgálati ágakban való kikép
zésre tehát a honvédtisztek (tisztviselők)
részint a közös hadseregben e czélra fönn álló
tanfolyamokba, részint pedig nyilvános
tanintézetekbe vezényeltelek és pedig:

1. A csász. és táv. hadi iskola Becsben.
Ezen iskolába 187b. és 1874-ben 4—4,
187ö-től kezdve pedig 5 honvédtiszt vezé-
nyeltctik évenkint. Czélja ez intézkedés
nek, hogy a honvédcsapatok által háború
esetén fölállítandó dandárokhoz és had
osztályokhoz szükséges vezérkari tisztek
kiképeztessenek és hogy azon fiatal tisztek nek,
kik a szükséges hajlammal és képes séggel
bírnak, alkalom nyujtassék a hadi
tudományok legfelsőbb fokáigvaló eljutásra.

A hadi iskolába oly honvédtisztek vezé-
nycltettek, a kik a Ludovika-Akadémia
felsőbb tiszti tanfolyamát kitünően végezték,
illetőleg annak végvizsgáját ugyanily ered
ménynyel letették.

A hadi iskolában a tanfolyam két évre
terjedt és azon honvédtisztek, kik a második
évfolyamot is legalább jó eredménynyel
elvégezték, a vezérkari szolgálatban való
gyakorlati kiképzésük végett egy évre a
magyar korona államterületén lévő hadtest
parancsnokságok valamelyikéhez és 1891-től
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kezdődőleg ezen év elteltével minden év
ben a legjelesebb egy további évre a vezér kar
irodáiba Bécsbe vezényeltetik, mely idő
elteltével a honvédségnél rendszeresí tett
vezérkari tiszti helyeken alkalmaztatik.

2. A katonai lovaglótanár-képző intézel
Bécsben. Ezen intézetbe, melynek czélja,
hogy a közös hadsereg lovasság, tüzérség  és
vonatcsapatához tartozó tisztek egységes
alapelvek szerint katonai lovaglótanárokká
képeztessenek, ahonvédség részéről 1876-tól
kezdve minden évben egy lovastiszt vezé-
nyeltetett. Az ily módon lovaglótanári
minősítést nyert honvéd-huszártisztek a
Ludovika-Akadémián és a központi honvéd
lovasiskolában a lovaglás oktatására alkal
maztattak.

3. A katonai földrajzi intézet Bécsben.
Ezen intézetbe az 1884-ik évtől kezdve  két
honvédtiszt vezényeltetik, a kik egy hat
hónapig tartó előkészítő-tanfolyam sikeres
bevégzése után egy további évre a katonai
térképfelvételhez osztatnak be, hol gyakor lati
kiképeztetésüket nyerik. Ezen tisztek  a
Ludovika-Akadémiában a tereptan és
terepábrázolás előadására mint tanárok, a
hallgatók és növendékek földmérési és terep
fölvételi gyakorlatainál pedig mint oktatók
nyernek alkalmazást.

4. A katonai vívó- és tornamesteri tan
folyam Bécs-lyhelyen. Hogy a Ludovika-
Akadémiában és a honvédcsapatoknál a
tornászat és vívás oktatására szakszerűleg
kiképzett tisztek álljanak rendelkezésre, az
említett tanfolyamba, mely egy évig tart,
1881-től kezdve évenként egy honvédtiszt
vezényeltetik.

5. Hadbiztossági tanfolyam Bécsben. Azon
czélból, hogy a magasabb honvédható
ságoknál és parancsnokságoknál békében,
továbbá a honvéd seregtesteknél háborúban
szükséges szakképzett hadbiztosok rendel
kezésre álljanak, 1877-től kezdve minden
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évben az erre önként jelentkező tisztek
megfelelő számban az említett tanfolyamba
vezényeltettek. E tanfolyam két évig tart  és
annak sikeres elvégzése után az illető
honvédtisztek gyakorlati továbbképzésük
végett valamely Magyarország területén
fekvő hadtest-hadbiztossághoz osztatnak  be,
majd pedig egy évi beosztás után a
honvédségnél nyernek újbóli alkalmazást.
Megfelelő alkalmazhatóság esetében ezen
tisztek 1V2—3 évre a tanfolyam elvégzése
után hadbiztossági tisztviselőkké nevez
tetnek ki.

6. Az élelmezőtiszti és vonat-tanfolya
mokba, melyek a csász. és kir. hadtesteknél
lesznek fölállítva, minden évben az élel
mezőtisztekké kiképzendő honvédtisztek
lesznek vezényelve. A tanfolyamok tartama  hat
hét.

7. A honvédorvosi ismétlőtanfolyam, mely
1884 óta minden évben május 20-tól
augusztus 10-ig a budapesti egyetemen
állíttatik föl, azon rendeltetéssel bír, hogy  a
honvédorvosoknak alkalmat nyújtson
szaktudományos ismereteik felfrissítésére.
Minden évben 15—20 hallgató rendeltetik be.

Atanfolyamotlegjobban végzett 6 honvéd-  
rvos a következő évek valamelyikében
sajátkérelmükre műtővé való kiképeztetésük
czéljából október hó 1-től a következő év
junius hó végéig a budapesti vagy kolozs
vári egyetemre vezényelhetők.

8. A magyar királyi állatorvosi akadémia
Budapesten. Ezen intézetben képeztetnek  ki a
honvéd-állatorvosok és gyógykovácsok.

A honvéd-tisztikarral szemben támasz tott
igen magas követelmények, egyetemben  azon
körülménynyel, hogy a honvédcsapa tok
csakis a fegyvergyakorlatok idejében  és
akkor is csak rövid időre vonathattak  össze
magasabb kötelékbe, oly rendszabá

lyokhoz vezettek, melyek a tisztikarnak
lehetővé tették, hogy ezen időszakon kívül is
hivatásszerű kötelmeiben gyakorolhassa
magát, illetve, hogy elméleti ismereteit
bővíthesse.

E czél elérésére már a honvédség fönn
állásának első éveiben hadosztály-, dandár-  és
zászlóaljkeret- gyakorlatoknak (gyakor lati
utazásoknak) és távlovaglásoknak meg tartása
rendeltetett el, ezenfelül a Ludovika-
Akadémián és minden külállomáson a téli
hónapok alatt a parancsnok, illetőleg erre
képesített tisztek Által a hadtudomány
különféle ágazataiból előadások voltak tar-
tandók és végül minden honvéd-főtiszt
köteles volt évenként november hóban egy,  a
zászlóalj- (lovasezred-) parancsnok által adott
harczászati feladatot kidolgozni, mely feladat
megbírálás végett a magasabb pa
rancsnokságoknak terjesztetett elő.

Ezen rendelkezések a honvédség fejlő
désével módosíttattak ugyan, mindazonáltal  a
vezető körök a tisztek továbbképzésé nek
fontos kérdését mindenkor a kellő
figyelemmel kisérték.

Kiemelendő e helyt még azon intézkedés  
is, hogy továbbképzésük czéljából minden
évben a vezérkari minősültségű honvéd
tisztek, továbbá a honvédhadbiztossági
tisztviselők egyrésze a császári és királyi
közös hadseregben tartott nagy és kis vezér kari
utazásokban, az előbb említett tisztek
ezenfelül vezérkari tisztek számára kiadott
írásbeli dolgozatok megoldásában, illetve
elbírálásában is részt vesznek.

Végül még egy a honvédtisztikar tovább
képzését kiválóan elősegítő tényezőről, a
Ludovika Akadémia Közlönyé-ről kell meg
emlékeznünk, mely közlöny, mint egyedüli
magyar tudományos alapon nyugvó katonai
folyóirat az 1873. évben létesittetett és
azóta a honvédelmi minister támogatása
mellett fennáll.
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3. Csapatkiképzés és altisztikar.
a) G y a l o g c s a p a t o k .

Λ honvédség fölállítását követő első
három évben azon honvédgyalogsági újon-
czok, kik |az ujonczállítás útján minden  év
január 1-től október hó 1-ig terjedő
időszakban soroztattak be, az ujonczállítási  év
október havának kezdetén (egyideig
október 1-re, később október 6-ra) idéztettek  be
tényleges szolgálatra, illetve katonai
kiképeztetésre. Ezen szabály alól kivételt
képeztek a népiskolai tanítók, tanítójelöltek  és
tanárok, kik a nyári szünidő alatt kerü
letenként egy sorványba egyesülve része
sültek az első kiképeztetésben. Továbbá a
tengerparti lakosság, mely kereseti viszo
nyaira való tekintettel más (a téli vagy
nyári) időszakban képeztetett ki.

Az ujonczok a zászlóaljaknál nyerték
első katonai kiképeztetésiiket.

Az ujonczok nagy számára és az ebből a
kiképzés és elhelyezésnél fölmerült nehéz
ségekre való tekintettel mihamarább
szükségessé vált a kiképzést két, sőt
három sorványban keresztülvinni,  
a mihez képest az ujonczok egy  
része, továbbá az őszszel betegség  
vagy egyéb okból be nem vonult  
legénység csak a következő év
tavaszán hivatott be.

Az ujonczkiképzés befejeztével,  
mint már az első fejezetben említ-
tetett, a legénységnek legnagyobb  
része a legközelebbi fegyvergyakor
latig tartósan szabadságoltatott.

A honvédség fönnállásának első
éveiben tartott gyakorlatok, külö
nösen a nagyobb összpontosítások  
alkalmával érezhetővé vált a hon
véd gyaloglegénység részletes ki
képzésének hiányos volta, miből
azon meggyőződés meríttetett, hogy

a kiképzés nyolez hét alatt oly tökélyre
nem vihető, hogy a legén3Tség — egy,
ezen kiképzést követő hosszú szünet után,
mely alatt a legszükségesebb ismereteket  is
elfelejtette — minden további átmenet
nélkül nagyobb gyakorlatokon résztve-
hessen. Hiányzott az átmeneti kiképzési
időszak a század és zászlóaljban, mely
alatt az első kiképzési időszakban meg
tanultak megszilárdíthatók és tökéletes-
bíthetők lettek volna. Pedig ezen, a honvéd
ségnél hiányzó kiképzési időszak nagy
fontossága már abból is kiviláglik, hogy  a
modern keretrendszerre alapított had
seregekben ezen időszak mindenütt a leg
bővebben van kimérve.

1882-ben ezen érezhető hátrány meg
szüntetésére, tehát a honvédgyalogság
részletes kiképzésének előmozdítására, a
rendelkezésre álló kevés pénzösszegekre
való tekintettel és mivel a tényleges egy
huzamban töltendő szolgálati idő meg
hosszabbítható nem volt, az úgynevezett

G y a l o g sá g i l e g é n y sé g me n e t ö l t ö z e t b e n ( l S7 6 -b a n) .
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tanzászlóalj intézménye létesíttetett. Ezen
minden évben április hó 6-tól junius hó 14-
ig, tehát összesen 70 napig tartó gya korlati
tanosztályokban mindazon előző évi gyalogsági
ujonezoknak továbbképzésük  végett részt
kellett venni, a kik különleges  vagy felsőbb
kiképzésre ki nem szemel- tettek.

A tanzászlóaljak a szükséghez képest
féldandár, dandár vagy honvéd-kerületen ként
lehetőleg teljes hadi állománynyal,  de
legalább is 600 főnyi létszámmal ala
kíttattak ; ha a beosztandó legénység száma  egy
zászlóalj hadiállományát meghaladta,  akkor
ezen zászlóaljon felül 150—200 főnyi
századok, esetleg egy további fél vagy
egész zászlóalj alakíttatott.

Ezen kiképzési eljárás (ujonczkiképzés,
tanzászlóalj) az új, 1890-ik évi honvédségi
törvény életbeléptetéséig maradt érvényben.

A fegyvergyakorlatokról külön szakasz ban
foglaltatnak a szükségesek.

b) Lo v a s c s a p a t o k .

A honvédlovassághoz minden évben
beosztandó ujonczok száma 1871-től
1879-ig a szükséghez képest évről-évre
állapíttatott meg és ezen jutalék századon ként
és évenként (30, majd pedig 40, azután
30, az 1879-ik és 1883-iki év kö zött 42,
ezentúl 1889-ig 36 és ez utóbbi  évtől
kezdve 34 főt tett ki.

Az ujonczok egy része (rendszerint a
fele) minden év október hó 1-én vonult  be
és november hó végéig az első kato nai
kiképzésben, azután pedig folytatólag
márczius végéig a lovassági szolgálatban
való továbbképzésben részesült. A legény ség
egy része az utóbb említett időpont ban
bevonult friss ujonczok által válta tott föl.

Hogy a honvéd-lovasság kiképzése a

70-es évek elején a keretek gyenge lét
számára és a kiképzésre engedett idő rö
vidségére való tekintettel csupán a leg
szükségesebbre szorítkozott, tehát az őszi
fegyvergyakorlatokon kívül század- vagy
osztálygyakorlatokról szó sem lehetett,  az
magától értetődik. Az emberek csakis a
részletes kiképzésen mentek keresztül  és a
lovaglásban a járőr- és biztosító-szol gálatban,
továbbá a lövészetben és pótló- idomításban
oktattattak ki tűrhetően. Egy-  átalában a
honvéd-lovasság ezen időben az egész éven
keresztül szakadatlanul az  ujonczok
kiképzésével és a pótlovak ido- mításával
volt elfoglalva és ezen igen ne héz
szolgálat kizárólag a rendelkezésre  álló
kevés tisztre és önként tovább szol gáló
altisztre szakadt.

1875-ben e kedvezőtlen viszonyokban  
némi változás állott be, a mennyiben ez
évben elrendeltetett, hogy a pótlovak ido-
mitására külön osztagok alakíttassanak,
minek következtében a századok kizárólag az
ujonczok kiképzésével foglalkozhattak.

1877-ben ugyancsak javult a lovasság-
helyzete. Az ez évben kiadott határozvá-
nyok szerint az összes már egy fel évig
tényleg szolgált legénység egy további fél
évre a tényleges szolgálatban visszatart
ható volt. Ezen legénység főleg a pótlovak
idomítására hivatott osztagokhoz volt be
osztandó. Eme rendszabályokkal egyide
jűleg elrendeltetett, hogy az első ujoncz-
sorvány minden évben nem márczius,
hanem április hó végével zárandó le, a
második sorvány pedig ezen időpontban
vegye kezdetét.

1889-ig általában a honvédlovasság  
kiképzési viszonyai változást nem szen
vedtek. Ez évtől kezdve azonban minden
ezredben két új századnak fölállítása által
lehetővé vált, hogy a században való ki
képzés az őszi fegyvergyakorlati időn



kívül is gyakoroltassák, a mennyiben min den
lovassági állomáson az ott elhelyezett
lovasosztálynak három század-keretéből
gyakorlati czélokra bármikor egy lovas
századot lehetett alakítani.

c) Al t i s zt e k é s a l e g é n y s é g k i k é p zé s e .
A gyalogságnál zászlóaljanként és pedig

187(i-ig három havi, azontúl pedig 3 ’/a havi
tartammal fölállított alliszlképző iskolákban
kiképzett altisztjelöltek további különösen
gyakorlati oktatására az 1872-ik évtől
kezdve bezárólag 188(>-ig minden év már-
ezius hó 1-én (1876/77-től kezelve már-
czius hó 10-án) dandáronként egy-egy
dandár aUiszlképzö tanoszlály állíttatott  föl
két (illetve 1’/a) havi tartammal. 1887-
ben ezen tanosztályok megszüntettet-  vén, az
ezentúl is deczember hó 1-én kez dődő
zászlóalj-altisztképző iskolák tartama  akként
hosszabbíttatott meg, hogy azok ból a
tanonezok április hó 6-ával közvet lenül a
lanzász/óaljhoz voltak beoszthatok,  a
melyekben a fiatal altiszteknek alkalom
nyújtatott, hogy az iskolában tanultakat
megszilárdítsák és gyakorlatilag is érvé
nyesítsék.

A lovasságnál az altisztek 1873-ban
osztályonként, 1874-ben kerületenként és  a
következő években ezredenként képez telek
ki. Az ezred-altisztképző iskolák az
ujonezsorvány befejezte után, deczember  hó
1-én kezdettek meg és öt hónapig
tartottak.

.4 szórólöveg-osztagok számára szük
séges altisztek a honvéd-kerületenként föl
állított altiszti iskolákban nyertek kikép
zést. Ezen május 1-én kezdődő és augusztus  31-
én végződő iskolák csak 1873—1875.
években voltak fölállítva, azontúl pedig a
szórólöveg-osztagok leszerelése folytán
többé nem létesíttettek.

A csapatkiképzés fokozására és az ennél

kívánatos egységes eljárás meghonosítá
sára, továbbá a szétszórt harezmód, a
fegyver és lövésügy behatóbb oktatására
1873-tól kezdve Déván egy központi csatár-
iskola állíttatott föl, mely a csapatoknál
szükséges tiszt és altiszt-oktatók kiképez -
tetésére volt hivatva. Ezen iskolába, mely
1877-ig állott fönn, minden évben 20—28
tiszt és körülbelül 180—250 altiszt és hon
véd vezényeltetek.

.1 dobos- és kiirtás-iskolák, melyek  
1873-ban először dandáronként háromhavi
tartammal lettek létesítve, 188(>-tól kezdve
deczember 1-től a következő év junius  hó
15-ig terjedő időre féldandáronként  lettek
fölállítva. Hasonló változáson men tek
keresztül a gyógyszolba- és sebesiiltvivő- iskolák
is, ezek azonban október hó 1-től november
hó 15-ig, tehát összesen másfél  hónapig
tartottak.

A csapatutászok kiképzése 1872-től
kezdve a gyalogság és lovasság számára
közösen a dandár-utásztanosztályokban
történt és a tanosztály minden év április hó
15-étől június hó 15-ig tartott. 1884-től kezdve
azonban a kiképzés mindkét fegy vernem
számára külön-külön történt és a
tanosztályok a gyalogság számára kerüle
tenként április hó 15-étől június hó 15-ig, a
lovasság számára pedig lovasdandáron ként
május hó 1-től június hó végéig állíttattak
föl. Utóbbi tanosztályban csakis  a lovas
századonként szükséges öt utász  képeztetett
ki, míg ellenben a lovasutász-  szakaszok
számára szükséges legénység  kioktatására
1878-tól kezdve minden évben  egy központi
lovas-utásztanosztály állítta tott föl, mely
fönnállásának első évében négy hétig,
második évében nyolez hétig,  ezután pedig
1890-ig, mely időben ezen  tanosztály
fölállítása beszüntettetett, három  hónapig
tartott. Ez utóbbi tanosztály min den év
május hó 1-én kezdődött.
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A számvivö-altisztek 1876-tól 1877-ig hat
hónapon keresztül, a következő évek ben
pedig öt és fél hónapon keresz tül,
azaz január hó 1-től június hó lö-ig
tartó számvivő-altiszti iskolákban
képeztettek ki. Ezen iskolák honvédke
rületenként állíttattak föl és azokban úgy  a
gyalogságnál, valamint a lovasságnál
szükséges számvivő-altisztek együttesen
nyertek kiképzést.

A csapat-puskamíívesek kiképzése a
honvéd fegyverzeti bizottságnál Budapesten
fölállított puskaművesi tanfolyamban tör
tént. E tanfolyam 1883-ig évenként két
sorványból állott hat-hat havi időtartam
mal; 1883. évtől az 1887-ik évig novem ber
1-től deczember 30-ig, tehát két hó napig,
az 1888-ik évtől kezdve pedig deczember
hó 1-től a következő év június  hó lö-ig,
tehát hat és fél hónapi időtar tammal állott
fönn.

A távjelzó'-tanosztályok (lásd 1. fejezet)  a
honvédségnél az 1875. évtől kezdve  többé
nem állíttattak föl.

Tábori rendőrök kiképzése. Hogy há
ború idején a honvédhadosztályok és
dandárok a szükséges számú gyalog és
lovas tábori rendőrökkel elláthatók legye
nek, 1876-ban egy, vezérkari minősült-
ségű tiszt vezetése alatt Déván egy
tábori rendőrtanfolyam állíttatott föl, mely
október 20-tól november 30-ig tartott.  A
következő években a magyar honvéd-
kerületek számára minden évben egy ily
tanfolyam Budapesten a Ludovika-Akadé-
mián, a VII. honvéd-kerületbeli tanonezok
számára pedig — tekintettel a horvát
szolgálati nyelvre — egy ily tanfolyam
Zágrábban állíttatott föl. Az 1883. évtől
kezdve 189<)-ig ezen tanfolyamok csak
külön intézkedés folytán állíttattak össze  és
pedig a szükséghez képest az 1—-VI.
honvéd-kerületi tanonezok számára vala

mely kerületi parancsnokság székhelyén,  a
VII. kerületbeli tanonezok számára pedig
Zágrábban. 1890 óta ezen tanfolyam a
honvédségnél többé nem állittatik föl, mivel a
tábori csendőrök szükséglete a magyar
csendőrség állományából födöztetik, a hol az
erre kiszemelt egyének ki is képeztetnek.

A patkolókovács-lanfolyam a központi  
honvéd-lovasiskolában állott fönn és
abban a honvédség szükséglete patkoló
kovácsokban képeztetett ki. Minden évben  két
tanfolyam állíttatott föl 5—5 havi tar tammal
és 20—20 (1889. óta 30—30) hallgatóval
(vagyis minden századból éven-  kint egy
tanoncz). A tanfolyam befejez tével a
legügyesebbek gyógykovácscsá  leendő
kiképzés végett a budapesti állat orvosi
akadémiába vezényeltctnek.

4. Fegyvergyakorlatok.

A minden katonai év lezártával tartott  
fegyvergyakorlatok kiváló fontossága min
denki előtt ismeretes. Ha ez általában
minden modern hadseregre szól, a mely ez
alkalommal mutatja be mindazt, a mit a
lefolyt év alatt a katonai kiképzés terén
elért, annál is inkább kiemelhetjük a fegy-
vcrgyakorlatok fontosságát a magyar hon
védségnél, melynél a fegyvergyakorlatok
egyúttal — különösen az intézmény föl
állítását követő években, a midőn a tény
leges szolgálati idő oly rövid volt — nem
csak a parancsnokok és tisztek, hanem a
legénységi kiképzésnek is egy fontos ténye
zőjét képezték.

A fegyvergyakorlati idő tartamának  
1873-ban történt meghosszabbítása 2—3-ról 5
hétre is a rövid szolgálati időből eredő
hátrányos viszonyok javítását czélozta.

1873-ban a kiütött kolera-járvány miatt
fegyvergyakorlatok egyátalában nem tar
tattak.



1874- ben használtatott ki tehát először
a törvényileg kimondott hosszabb fegyver
gyakorlati idő és ez évben az összes hon
védcsapatok és szórólöveg-osztagok, három
újonnan fölállított zászlóalj kivételével, na
gyobb gyakorlatokon vettek részt. Nagyobb
összpontosítások tartattak:

Alcsuth vidékén egy honvéd-gyaloghad-  
osztály;

Lajta melletti Bruckban, az Avas-völgy
ben, Marosvásárhelyt és Károlyváros mel
lett egy-egy gyalog-dandár.

A többi csapatok féldandár-kötelékben  
gyakoroltak.

Az összes csapatok az öt heti gyakor
lati időből két hetet az osztályok állomás
helyein részletes kiképzéssel töltöttek, a
megmaradó három hét alatt pedig össz-
pontosíttattak.

1875- ben a fegyvergyakorlatok az előző
évhez hasonló módon tartattak, a szóró
löveg-osztagok azonban az ez évben folya
matba vett leszerelésük folytán a gyakor
latokon már nem vettek részt. Budapesten
egy lovasdandár és egy gyalogféldandár,  
Péterváradon, Kassán, Pécsett és Maros-
vásárhelyt egy-egy gyalogdandár volt össz
pontosítva.

1875-ban a kassai sátortáborban és a
marosvásárhelyi sátortáborban egy-egy
gyalogdandár, Békés-Gyulán egy három
ezredből álló lovasdandár összpontosíttatott.

1877-ben a fegyvergyakorlati idő kizáró
lag a részletes kiképzésnek volt szentelve,  miért
is a honvédcsapatoknak nagyobb
összpontosításától eltekintetett. Kiemelendő,  hogy
egyes túlságosan nagy anyakönyvi  
állománynyal bíró honvédzászlóaljaknál az
alkalmas oktatók aránylag csekély szá
mára, valamint a pótraktári ruhakészletek
lehető kímélésére való tekintettel, a fegyver
gyakorlatok két sorványban és pedig ta-
vaszszal május és júniusban, őszszel pedig

augusztus és szeptember hónapokban tar
tattak meg.

1878. és 79-ben átalában a fegyvergya
korlatok az 1877. éviekhez hasonlóan tar
tattak meg.

1880- ban újból nagyobb gyakorlatok tar
tása határoztatott el; tavaszi fegyvergyakor
latot 21 zászlóalj tartott. A rendelkezésre
álló fegyvergyakorlati időből 25 nap a rész
letes kiképzésre fordíttatott, 10 nap pedig  
nagyobb (vegyes fegyvernemekkel) tartott  
gyakorlatokra. A lugosi, kassai és maros
vásárhelyi sátortáborban egy-egy gyalog
dandár, Pécsett két gyalogdandár a szük
séges huszárcsapatokkal, végül Czegléden
egy lovashadosztály (ez évben először)
volt összpontosítva.

1881- ben a honvédségi fegyvergyakor
latok különösen azáltal nyertek nagyobb  
fontosságot, hogy a honvédcsapatok egy  
része ez évben vett részt először sereg
testekbe alakítva a közös hadsereg nagy  
hadgyakorlatain és pedig a Miskolcz kör
nyékén tartott hadtestgyakorlatokon, a 77.,
78., 79. és a kombinált 80-ik gyalogdandár,
az 1-ső és ó-ik huszárezreddel, továbbá a
2-ik és 6-ik honvédhuszár-ezredek Il-ik osz
tályaival. A többi honvédcsapatok dandár
gyakorlatokkal zárták be az őszi gyakor
latokat.

1882. és 1883-ban Pécsett volt egy gyalog
hadosztály összpontosítva, a többi sátortábo
rokban valamint 1882-ben Debreczen  
mellett egy-egy dandár s végül Tatán egy  
három huszárezredből álló lovasdandár.  
A többi csapatok féldandár- (ezred-) gya
korlatokat tartottak.

1884-ben a közös hadsereggel együttesen  
a Morva-vidéken tartott hadtestgyakorlato
kon a honvédség egy 20 zászlóaljból  
álló hadosztálylyal és négy lovas-  
osztálylyal vett részt; ezenkívül a Temes
vár és Károlyváros melletti közös had
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seregbeli zárógyakorlatokon és pedig az  
előbbinél 8 zászlóalj és 2 lovasosztály,  
utóbbinál 7 zászlóalj és 1 lovasosztály vett  
részt. A többi honvédcsapatok a sátor
táborokban voltak (dandárokban, illetve
Pécsett hadosztálykötelékben) összponto
sítva.

1885. és 1886-ban hasonló gyakorlatok  
tartattak, azon különbséggel, hogy a had
sereggel közösen tartott gyakorlatok előbbi
évben Pozsega környékén, utóbbi évben
pedig Marosvásárhely és Torda, valamint
Budapest és Székesfehérvár között foly
tak le.

Kiemelendő, hogy az 1886. évi julius  
hó 1-én életbe lépett féldandár-rendszerrel
egyidejűleg megállapíttatott, hogy jövőben
mindazon honvéd gyalogcsapatok, melyek
nagyobb gyakorlatokon nem vesznek részt,
minden évben legalább 8—10 napra fél-
dandár-kötelékben egyesíttetnek.

1887- ben a II. és VI. honvédkerület
összes csapatai egy-egy hadosztályba ala
kítva, a szászvárosi hadgyakorlatokon, a
III. és IV. kerületnek három-három gyalog-  
féldandára és egy-egy lovasosztálya pedig
az 5-ik cs 6-ik hadtest gyakorlatain vettek  
részt.

1888- ban az V7. és VII. kerületnek egy-
egy gyalogdandára, a 27-ik féldandár és
a 10 ik huszárezred a közös hadseregbeli  
13-ik hadtestnek Belovár és Daruvár kö
zött tartott zárógyakorlatain vett részt, mig
a többi csapatok dandár- és hadosztály
gyakorlatokkal zárták le ez évi működé
süket.

1889- ben a honvéd-gyalogcsapatok fél
dandárban, ezután pedig nagyobbrészt dan
dár- és hadosztálykötelékben, a huszárezre
dek közül pedig négy ezred lovashadosz
tályban lett összpontosítva. Ezenfelül öt
honvéd-gyalogdandár és két és fél honvéd
huszárezred a közös hadseregbeli csapa

toknak Nagy-Szeben és Medgyes, továbbá
Kisbér és Pápa, végre Budapest és Gö
döllő között megtartott zárógyakorlatain is
résztvett.

Ő Felsége a legfelsőbb hadúr mindazon
években, a melyekben a honvédség a
közös hadseregbeli nagyobb hadgyakorla
tokon résztvett, a honvédcsapatok har-
czászati képzettsége, katonai tartása, fe
gyelme, kinézése és nagyobb csapatköte
lékben való föllépése tekintetében teljes
megelégedését legfelsőbb kéziratokban mél-
tóztatott kifejezésre hozni.

D) A csapatok szükségleteinek be
szerzése. Honvédségi intézetek.

Habár a honvédcsapatok számára szük
séges ruházati, fegyverzeti és fölszerelési
czikkek a honvédség fölállítását követő
időszakban mihamarább teljes mérvben
beszereztettek és még a hadi készletek is a
raktárakban elhelyeztettek, a honvéd
kincstár sem a technikának rohamos hala
dását, sem pedig a közös hadsereg fegy
verzetében, fölszerelésében stb. történt
czélszerű módosításokat figyelmen kívül
nem hagyhatta.

Azon állandó törekvés, hogy a meglévő
fölszerelés stb. mái' az első években szer
zett saját tapasztalatok alapján tökéletes-
bíttessék és újítások a honvédség czéljaira a
rendelkezésre álló eszközök keretén belül
értékesíttessenek, többrendbeli a ruházatot,
felszerelést és fegyverzetet érintő újítások
hoz vezetett.

Hogy e mellett a magyar honvédség  
általában a közös hadsereg fölszerelésével
mindenkor lépést tartott, tehát ez irányban  is
a modern követelmények magaslatán
föntartatott, az már a csapatok szervezését
érintő szakaszban mondottakból is kiviláglik.



Nemzetgazdászati okokból a honvédcsa
patok sziikéglelci a fölállítást követő év
tizedekben, tehát jelenleg is főleg a saját
országban és pedig kizárólag a magánvál
lalkozás útján szereztettek illetőleg sze
reztetnek be.

Az első években szerzett kedvezőtlen
tapasztalatok daczára a jelen fejezetben
tárgyalt időszakban is a kisiparra kellő
figyelem fordíttatott és annak foglalkozta tása
az által tétetett lehetővé, hogy ipar
egyesületek, ipartársulatok, valamint egye sek
által alakított szövetkezetek egyes
szükségleti ezikkek szállításával, vagy pedig
azok elkészítésével a kiadott nyers anyag ból
bízattak meg; nevezetesen a népföl kelés
szükségleteinek, valamint a hadi készletek
beszerzésével nagyobb mérvben  vétetett
igénybe a kisipar, habár nem tagad ható, hogy
annak szállításánál ezúttal is a szállítási
föltételek szigorú betartása  tekintetében
gyakrabban elnézésre volt szükség.

A honvédségnek új fegyverekkel történt
ellátása tekintetében kiemelendő, hogy az
1888. évi mintájú 8 mm. űrméretű Manti-
licher-féle ismétlőfegyver és karabély gyár
tására 1888-ban Budapesten a »Magyar
fegyver- és lőszergyár-részvénytársaság«
alakíttatott, melylycl az 1888-ik évi II. tör-
vényezikk alapján 180.000 darab fegyver
szállítására szerződés köttetett. A fegyverek
szállítása 1890 kezdetén volt megkezdendő,
mivel ez azonban nem történt meg, a szer
ződés a honvédelmi minister által felbon
tatott és a szállítás az »Osztrák fegyver-
gvár-társulat«-ra ruháztatott, mely a fegy
vereket az 1890. és 91-ik év folyamán
tényleg be is szállította.

A legénység élelmezésében a honvédség  
fölállítását követő időszakban örvendetes

haladás jegyezhető föl. Az élelmezés és
táplálkozás javítása érdekében a honvéd
legénység az 1881 -ik évtől kezdve meleg
reggelivel (rántott levessel) láttatik el.

A legénységi étkezéssel összefüggésben  
álló összes teendők elvégzésére a csapa
toknál külön étkező-bizottságok állíttattak  föl
és ezen bizottságok fáradozásainak
köszönhető, hogy 1887 óta a legénységi
étkezés — részben az élelmi czikkeknek
nagyban, vagyis előnyösebben való beszer zése
által, részben pedig a laktanyákhoz  tartozó
kerteknek, valamint a lőterekhez  tartozó
földeknek konyhakertek gyanánt  való
mívelése folytán — tetemesen meg javítható,
sőt a legénység azóta majdnem  minden
állomáson gyakrabban meleg vacsorával
is ellátható volt.

Az étkezőczikkek olcsóbb beszerzése  
azáltal is elősegíttetik, hogy közös állomá
sokon, vagyis ott, a hol hadseregbeli és
honvédcsapatok vannak elhelyezve, a szük
séglet is közösen, vegyes bizottságok által
biztosíttatik.

A legénységi . étkezés megfőzéséhez a
honvédségnél a Pilhal-féle főzőedények
(fegyvergyakorlatok alkalmával pedig — ha
azétkezés nem táborszerűen a legénység
által hordott főzőedényekben készítendő el —
a nagyobb Wágner-féle edények) hasz
náltattak.

A h o n v é d - f ő r u h a r a k t á r i b i zo t t s á g

szervezetében jelen időszak alatt említésre
méltó változás nem állott be.

A h o n v é d - f e g y v e r ze t i é s l ő s ze r - b i zo t t s á g

1884-ben szerveztetett át, a midőn ezen
két bizottság szervezésszerűleg külön vá
lasztatott és önállósíttatott. Mindkét bizott ság
rendeltetése a régi maradt, állományuk
azonban következőképen állapíttatott meg:
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A budapesti fegyverzeti bizottságnál: 2
törzstiszt, 4 főtiszt, 1 kezelőtiszt, 2 törzs-
őrmester, 23 puskaműves, 10 altiszt (őr
vezető), 48 honvéd és 15 puskaműves-
tanoncz ; a pozsonyi lőszerbizottságnál: 1
törzstiszt, 1 főtiszt, 1 törzsőrmester,  1
altiszt és 1 küldöncz.

E) Elhelyezés és elszállásolás.
Az első fejezetben már említett nehéz

ségek, melyek a honvédcsapatoknak meg
felelő elhelyezése körül fölmerültek, a föl
állítást követő időszakban is sokáig nem
voltak leküzdhetők.

Laktanyák építésére a honvédkincstár
kezdetben egyátalán nem gondolhatott,
mivel költségvetésileg csakis a rendszere
sített békcállomány után illetékes rendes
elhelyezési illetékek állottak rendelkezésre.

Egynéhány állomáson sikerült ugyan  már
meglévő és az elhelyezésre alkalmas,
egyébként pedig nélkülözhető kincstári épü
leteket a honvédség czéljaira megszerezni,
ezek száma azonban oly elenyésző csekély
volt, hogy a csapatok legnagyobb részeinek  meg
nem felelő elhelyezésének, nevezete sen
pedig a fegyelem fentartására éppen séggel
káros és a kiképzésre is kedvezőtlen  egyenkénti
elszállásolásnak megszünteté sére
hathatósabb rendszabályok voltak
szükségesek.

Mindenekelőtt a honvédelmi minister
egyes törvényhatóságokkal, városokkal, köz
ségekkel sőt egyes magántulajdonosokkal  is
tárgyalásokat kezdett és a lakosság
részéről a magyar honvédséggel szemben
mindenkor tanúsított jóakaratnak és áldozat-
készségnek köszönhető, hogy a csapatok
elhelyezése fokozatosan megjavítható volt.
Egyes helyőrségekben végül, a hol a férő
helyeket ily módon és pedig főleg anyagi
eszközök hiányában biztosítani nem lehe

tett és a territoriális elhelyezés azt meg
kívánta, a honvédségi költségvetés keretén
belül az idők folyamán kincstári laktanyák  is
építtettek.

A katonaság elszállásáról szóló 1879-ik
évi XXXVI. törvényczikk a honvédség
elszállásolásának még függőben lévő ügyeire
annyiból gyakorolt kedvező befolyást, hogy  az
elhelyezéssel összefüggő minden rész let
törvényileg szabályozva lett és így a
szerződések lezárása és számos laktanya ügy
rendezése megkönnyíttetett.

Hogy azonban a laktanyaügyek teljesen  
elintézetteknek sohasem tekinthetők, a dolog
természetében fekszik, mert eltekintve attól,
hogy az elhelyezés sok állomáson még ma
sem felel meg teljesen, tehát megjavítandó,  a
honvédcsapatok folyton haladó fejlődése is
időről-időre teljes nagyságában fölveti az
elhelyezés kérdését.

így p. o. a honvéd-gyalogzászlóaljak  
(lovasosztályok) eredeti kis állományának
megfelelő laktanyák a honvéd-zászlóaljak
négy századainak föllállítása, továbbá lovas
osztályonként egy-egy új lovasszázad léte
sítésekor az ennek folytán bekövetkezett
békelétszám-fölemelés mérvéhez képest ki
bővítendők, illetőleg a hol ez lehetetlennek
bizonyult, új megfelelő laktanyák biztosí
tása iránt a tárgyalások megindítandók
voltak.

Igen természetes, hogy a laktanyakérdés  
egyedül is gyakrabban szükségessé tette
egyik-másik csapat helyőrségváltozását.

A honvédség elhelyezésére szükséges  
férőhelyek kiegészítő részét képezik a hon
védségi sátortáborok, melyeknek keletkeze
séről, alkalmazásáról stb. a következők
emeltetnek ki.

A honvédségről szóló első 1868-iki tör
vényben a honvédlegénység részére meg
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szabott tényleges szolgálati és fegyvergyakor lati
kötelezettség rövid volta, egyetemben  azon
körülménynyel, hogy a csapat katonai
kiképzése és fegyelmezése a tökéletességet
távolról sem érhette el, oly rendszabályokat
igényelt, melyek nemcsak ez irányban
voltak hivatva előnyös befolyást gyakorolni,
hanem melyek egyúttal arra is alkalmasak
voltak, hogy az összetartozandóság érzetét  egy
és ugyanazon csapattesthez tartozó,  de a
szétszórt elhelyezés folytán egyébként
egymástól távol álló zászlóaljak közt meg
szilárdítsa.

E czél elérésére alig állt jobb eszköz
rendelkezésre, mint a csapatoknak együt tes
elszállásolása minden alkalommal, a  mely
csak kínálkozott.

De mivel egyrészt a honvédségi laktanyák
éppen csak a rendes kicsiny békeállomány
befogadására voltak alkalmasak, másrészt
pedig minden rendű gyakorlat (tanzászlóalj,
fegyvergyakorlatok) melegebb évszakra
esett, a csapatoknak közös és együttes
elhelyezése csakis gyakorlótáborok létesí tése
után vált lehetségessé.

Ez okok vezettek a 70-es évek folyamán és a
80-as évek kezdetén sátortáborok fölépí téséhez,
és cgy-egy ilyen sátortábori 874-ben
Marosvásárhelyt 8000 emberre és 200 lóra,
1875-ben Kassán (1000 emberre és 600 lóra,
1877-ben Lúgoson 3000 emberre és 300
lóra s végül 1879-ben Pécsett egy tábor
0000 emberre és 000 lóra építtetett föl.
Ezeket követte 1884-ben a nyitrai sátor
tábor 3000 ember és 300 lóra, valamint
1888-ban egy 1200 főre való gyakorló-
tábor létesítése Tápió-Sülyben, utóbbi a
budapesti honvédhelyőrség számára.

A legelső helyen említett három sátor
tábort a honvédkincstár, a pécsi és nyitrai
sátortábort ugyancsak a honvédkincstár,  de
az illető városok és megyék, a nyitrait
azonfelül Magyarország herczegprimásának

és a nyitrai püspöknek támogatásával s
végül a tápió-sülyi gyakorlótábort a község
építtette.

Valamennyi sátortábor pavillonszerűen  
elhelyezett és részben aláfalazott faépületek ből
áll, az utóbbiak egy vagy két szá zad
(lovasszázad) elhelyezésére való férő-
helylyel.

Már a fölállítási helyek megválasztásából  
is kiviláglik azon törekvés, hogy lehetőleg
minden honvédkerület egy ily táborral
láttassák el és hogy ekként a kerületbeli
csapatoknak együttes elhelyezése a saját
területen tanzászlóaljak és fegyvergyakor
latok alkalmával lehetővé tétessék.

Ezen jó gyakorlóterep szomszédságá
ban fekvő táboroknak kedvező befo
lyása a honvédcsapatoknak egységes ki
képzésére, fegyelmezésére, stb. különösen
abban az időben, a midőn a tényleges
szolgálati idő oly rövid volt, kétségbe nem
vonható, sőt az ez irányokban elért ered
ményeket nagyrészt ezen bölcs rendszabály nak
kell tulajdonítanunk.

F) Közigazgatás.
a) G a zd á s za t k e ze l é s .

A gazdászatkezelési szolgálat vezetése  
ezen időszakban csak annyiban szenvedett
változást, a mennyiben párhuzamosan az
intézmény átalános fejlődésével a gazdászat
kezelési ügyek elintézésére is a legfelsőbb
honvédhatóságnál (honvédelmi ministerium-
ban) külön ügyosztályok, később egy külön
ügycsoport létesíttetett, a honvédkerületi
parancsnokságoknál ellenben az erre hiva tott
hadbiztosság személyzete megfelelően
szaporíttatott.

Többrendbeli változások fordultak elő
ezen szolgálat ellátása tekintetében a legal
sóbb gazdászat kezelési közegeknél, vagyis
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maguknál a csapatoknál, a mennyiben a
honvédségi intézmény fejlődésével termé
szetszerűen a csapatoknak gazdászatkezelési
szolgálata is a követelményeknek és viszo
nyoknak megfelelően újjászervezendő volt. E
mellett főleg tekintettel kellett lenni — már a
háborúban való együttműködés szem pontjából
is — a közös hadsereg köz-  igazgatásában
időről-időre keresztül vitt módosításokra, de
figyelembe kellett venni  az esetenként
megváltoztatott honvédségi  szervezést is,
melyhez alkalmazandó volt a
gazdászatkezelési szolgálat.

így 1874-ben a lovasezred-kötelékek föl
állítása alkalmával a lovasszázadok el
számolás tekintetében a területileg illetékes
gyalogzászlóaljaktól elválasztattak és min den
lovasosztály a törzszsel és az összes
alosztályokkal, továbbá minden gyalog
zászlóalj önálló számadótestté alakíttatott.
Már három évvel később a honvédlovas
ságnál a gazdászatkezelési ügyek ellátása  az
ezredparancsnokságra ruháztatott, míg a
gyalogságnál ez irányban csak 1886-ban  állott
be változás, a midőn az önálló zászló aljak
fölhagyása mellett a féldandár-rend-  szer
lépett életbe és a midőn minden fél dandár
a törzsekkel és alosztályokkal egy- egy
önálló számadótestté egyesíttetett.  Az
elszámolás a zászlóaljaknál beszüntet-  tetett
és csakis a kikülönített zászlóaljak nál
maradt meg az elkülönített pénztár-  kezelés
és korlátolt mérvű érvényesítési jog.

A fegyverei:, ruházat és fölszerelési czik- kek,
valamint a vonatanyag hadiszükségle tének
raktárolása és karbantartása ezen  időszakban
is, sőt a gyalogságnál még a féldandár-
rendszer életbeléptetése után is, a zászlóaljak
pótraktáraiban, a lovasságnál  ellenben a
századok raktáraiban, de a béke használatra
rendszeresített czikkektől el különítetten
történt. A tartalékkészletet  békében a
főruharaktár Budapesten kezeli.

A számellenőrzés újjászervezése már az
187ő-ik évben ismét szükségessé vált,
mivel egyrészt a kerületi hadbiztosságok  a
hozzájuk beosztott két számtiszttel a
folyton szaporodó teendőket már legyőzni
nem tudták, másrészt pedig, mivel a szám
ellenőrzés egységes keresztülvitele az ügy
érdekében feküdt. Az 1875-ik év augusztus  hó
1-én életbelépett ebbeli szabályzat
értelmében nemcsak az egész könyvviteli
teendők a honvédelmi ministerium szám-
vivőségére ruháztatok át, hanem a szám
ellenőrzés is annak hatáskörébe utaltatott  és
ezzel a kerületi parancsnokságokhoz
beosztott számtisztek bevonása mellett ez
utóbbi szolgálati ág teljesen összpontosít-
tatott.

A számellenőrző szolgálat ellátására  
hivatott számtisztek 1878-ban katonailag
szerveztettek és mint honvéd-tisztviselők
külön állománycsoportba soroltattak. Lét
számuk ez évben egy másodosztályú fő
számtanácsosból (számvevőségi főnök), hat
számtanácsosból, huszonnégy számtisztből  (I.,
II. és IJI-ad osztályú), hat számjárulnok-  ból és
tiz gyakornokból állott.

A katonai szervezésnél az eddig is alkal
mazott, a szakra képesített és hadi szolgá
latra alkalmas egyének neveztettek ki hon
véd-tisztviselőkké, míg a további kiegészítés
oly kezelőtiszti és államszámviteli vizsgát
tett törzsőrmestereknek valamint oly keze
lőtiszteknek kinevezése által történt, kik
legalább egy évig a számvevőségnél szol
gáltak.

Ezen tisztviselők kiképzésére tehát külön
iskola vagy tanfolyam nem létezett és az
ezen szakra törekvők szakképzettségüket,  épp
úgy mint napjainkban is, csak gyakor lati úton
sajátították el.
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b) K ü l ö n l e g e s k e ze l é s i ágak.
A fegyverzet, lövésügy, vonat- és építé

szeti, tehát a műszaki ügyekkel kapcsolatos
teendők elvégzésére a szóbanforgó időszak
alatt daczára annak, hogy ezen különleges
ügyekben fölmerült kérdések nap-nap után
szaporodtak, külön szolgálati ágak és így
ezen ügyek elintézésére külön állomány-
csoportok nem létesíttettek. Ennek daczára
azonban ezen műszaki teendők elvégzésére  úgy
a honvédelmi ministeriumban, mint  a
kerületi parancsnokságoknál is külön
szolgálati állásokat kellett rendszeresíteni,
melyek a csapatállományhoz, illetőleg a
helyi alkalmazáshoz tartozó és ezen szak
mákban iskolázott tisztek által töltettek be.

Ezen tisztek a honvédelmi ministerium ban
a 11. ügycsoport főnökéhez, a honvéd kerületi
parancsnokságoknál pedig a katonai  osztályhoz
vannak utalva.

A különleges kezelési ágak a jelen feje
zetben tárgyalt időszak alatt egyebekben
következő változásokat szenvedték :

Eg é s zs é g ü g y .

Már két évvel a honvédség fölállítása
után a tényleges honvédorvosi tisztikar
végleges szervezést nyert és annak tagjai  az
eddigi szolgálati átalány helyett a teljes
ténylegesítési illetékek élvezetébe léptek.

A tényleges állományba való kinevezéshez
kötött föltételek közül kiemelendő, hogy  az
illető pályázók kötelesek voltak a buda pesti
egyetemen egy hat hétig tartó külön  műtői
tanfolyamot elvégezni, mely tan folyamban
azok egyúttal a tábori egészség-  ügyi
szolgálatban is oktatást nyertek. A kinevezés
az illető orvost tiz évi tényleges  szolgálatra
kötelezte.

Az első tanfolyam elvégzése után 1871
julius havában a végzett orvosok egyrésze  az
épp akkor szervezett dandárorvosi

helyekre, a többiek pedig zászlóaljorvosokká
neveztettek ki.

Az összes rendszeresített orvosi helyek
nek betöltése, mivel az egész szükséglet
egyszerre fedezhető nem volt, fokozatosan  a
később fölállított tanfolyamok befejeztével
történt.

A parancsnokságok, csapatok és intézetek  
újjászervezésével természetszerűen az egész
ségügyi szolgálat vezetését és ellátását is
módosítani kellett, és pedig:

A dandárparancsnokságok újjászervezé
sekor 1874-ben a dandárorvosi helyek föl
hagyattak és a csapatokat érintő egészség-
ügyi szolgálat vezetése teljesen a honvéd
kerületi parancsnokságokra ruháztatott át.

A honvédelmi ministerium orvosi személy
zete a szükségletnek megfelelően szaporít-
tatott, később (1883-ban) egy külön ügy
osztály a honvédorvosi tisztikar főnöké
nek vezetése alatt állíttatott föl.

Egyes nagyobb honvédállomásokon külön  
helyőrségi orvosfőnökök neveztettek ki.

A honvéd-gyalogság újjászervezésével  
és a féldandár-kötelékek létesítésével az
egészségügy csak annyiban érintetett, hogy
minden féldandárban a rangban legidősebb
orvosra rendes kötelmein kívül (zászlóaljá nál)
a féldandár orvosfőnöki teendők is
ruháztattak.

Az egészségügyi segédszemélyzet (sebe
sült-vivők, gyógyszolgák) szakszerű kikép zése
tekintetében is haladás történt, a
mennyiben az ezen szolgálatra a csapat nál
kiképzett legénység további iskolázta tása
végett a közös hadseregbeli hely őrségi
kórházakhoz osztatott be.

I g a zs á g ü g y .

A honvédség fölállítását követő években  
a honvéd igazságügy is fokozatosan kiépí
tendő volt, a mennyiben az e tekintetben

o*
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kiadott első rendelkezések csak a legszük
ségesebb intézkedéseket ölelték föl.

.4 honvéd hadbíróságok és honvédhad
bírói tisztikar ideiglenes szervezetére vonat-

G y a l o g l e g é n y sé g me n e t ö l t ö z e t b e n , kö p e n y b e n .
kozó határozványok 1876. év január hóban
adattak ki. Ezen határozványok értelmében  a
honvédségnél a büntető ügyekben való
bíráskodást, úgy mint eddig is, első folyamo
dásukig a kerületi hadbíróságok, másod és
egyszersmind végfolyamodásúlag pedig a
honvéd főtörvényszék Budapesten gyako
rolja. Ugyanez évtől kezdve a honvédelmi
minister alá rendelt erdélyi és horvát orszá gos
csendőrség büntető ügyeit is a honvéd
bíróságok végezték.

1884-ben a közös hadsereg számára a
katonai bűnperrendtartás adatott ki, mely új
határozványokat ugyan nem léptetett  életbe,
de a régebbi szabályzatok és kiadott  külön
rendeletek határozványait rendszeres
összeállításban ölelte fel. Ennek magyar

fordítása 1885-ben adatott ki a honvédség  és
csendőrség számára.

A becsületügyi eljárás az 1873-ban
kiadott külön utasítással, a fegyelmi fenyitö
hatalom pedig az 1875-ben kiadott szolgá lati
szabályzattal nyert végleges rendezést.

Mindezen határozványok a későbbi évek
ben a szükségletnek és a honvédség fejlődé
sének megfelelően egyes részleteiben módo
síttattak illetőleg kiegészíttettek.

Ál l a t e g é s zs é g ü g y .
Az eredetileg honvédkerületenként össz

pontosított állategészségügyi szolgálatnak
vezetése a honvéd-lovasezred kötelékek
létesítésével és a honvédcsapatoknak tény
leges állományú állatorvosokkal történt
ellátásával a lovasezredekre ruháztatott át,  a
mi annál is inkább megtörténhetett,  mivel
ezen szolgálati ágnak ellenőrzését az  ugyanez
időben fölállított lovasdandárnok  (később a
lovassági felügyelő) gyakorolta.

Ο) Öltözet és fölszerelés.
A jelen fejezetben tárgyalt időszak alatt  

a honvédség öltözete és fölszerelése igen
gyakran változott. A főbb változásokat az
1876-ban újonnan kiadott öltözeti és föl
szerelési szabályzat tartalmazza ugyan, de
ezenkívül is úgyszólván minden évben
fordultak elő módosítások, melyek közül  a
legfontosabbakat időszerinti sorrendben  az
alábbiakban ismertetjük.

G y a l o g s á g .
Az 1876-ik évi új öltözet és fölszerelési

szabály szerint a legénységnél az eddigi
1—1 tölténytáska helyett két ilyen és a
vörös tábori sapka helyett a sötétkék, a
tisztek atilláján pedig egyszerűbb zsinórzat
(egyenes mellzsinórok és egyszerűbb sujtá-



sok az ujjakon) rendszeres!ttetctt. Egyúttal  
elrendeltetett, hogy a tiszt díszben, háború
ban és gyakorlatoknál a vörös nadrágot  
mindig csizmába húzva hordja.

1877- ben újonnan rendszeresíttetett: min
den ember számára a főzelék, kávé, ezukor,
só és paprika elcsomagolására háborúban  
három élelemzacskó ; minden szakasz és
zászlóaljtörzs számára egy kávéserleg és
minden fegyveres altiszt és minden három  
ember számára egy-egy sebkötöző csomag.  
Ugyanez évben újból sza
bályoztatok a hátibőrönd
málházása, valamint a tiszti
szolga öltözete és fölsze
relése.

1878- ban minden első-  
sorbeli ember a Linne-  
mann-féle gyalogsági ásó
val láttatott el.

1881■‘ben töröltetett az  
eddigi kerek köpeny, mely
nek beszerzésére a lova-  
sított fő- és törzstisztek  
voltak kötelezve; törölte
tett a vörös tiszti és le
génységi nadrág, a kék-  
szürke tiszti pantalló és a
tisztek díszcsizmája, és  
rendszeresíttetett a világos  
kék magyar legénységi  
nadrág zubbony-zsinórzattal és az ugyanily
színű tiszti pantalló buzérvörös szegély-  
lyel, mely meneteken és szolgálatban csiz
mába húzva volt viselendő ; töröltettek a  
hajtókák a legénységi posztózubbonyon és  
a legénységi atilla-zsinórzat alakja a tisz
tekéhez hasonlóan cgyszerűsíttetett; végül  
a tisztek derékövén az eddigi nyírott  
ispahángyapjú gubacsgomb helyett két  
aranyszövetű makk rendszeresíttetett. Ezen  
évtől kezdve (1884-ig) alakíttatott át a  
Werndl-féle puska irányzéka és töltényüre

az 1877. évi mintájú erősebb töltény szá
mára és a szuronyok is rövidebb méretre
kurtíttattak.

1883-ban az egyévi önkéntesek ruhája  
szabályoztatott (mindkét karon két sárga
selyem paszomány alkalmazása a zsinórzat
alsó szélén).

1885-ben a gyalogutász-fölszerelés telje
sen megváltoztattatott.
1887-ben újonnan rendszeresíttetett min
den század számára öt szakaszlámpa, min
den ember számára egy  
sebkötöző csomag, az ed
digi vászon háti bőröndök  
helyett ilyenek szőrmés  
borjubőrből és végül a
szolgálatvezető őrmesterek  
számára a gyalogsági tiszti
kard és lovassági forgó
pisztoly. A tiszteknél a

csizmaviselés kötelező  
volta töröltetett és a törzs
tiszti atilla ujjainak zsi-  
nórzata némileg módosít
tatott.

Lo v a s s á g .
Az 1876-ik évben ki

adottöltözeti és fölszerelési
szabályzatban a legény
ségi csizma bőrszegélylyel,

a tisztek atillái pedig hasonlólag mint a
gyalogságbeliek, egyszerűbb zsinórzattal
vannak fölvéve. Változott a legénységnél  a
kard hordmódja is, mely immár lóhá ton
a derékre kötve viselendő.

1877-ben a sebkötöző csomagok, kávé-  
serlegek és élelmi zacskók, ép úgy mint a
gyalogságnál, rendszeresíttettek.

1881-ben a lovassági köpeny állógallérja  
töröltetett és a legénységnél az eddigi egy
tölténytáska helyett, előlviselendő két ilyen
15—15 töltényre rendszeresíttetett.

Gyalog tisztiszolga menetöltözetben.
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Az 1873. évi mintájú karabélyok erősebb
tölténynyel az 1882/3. évben szállíttattak  ki
a csapatoknak.

1883-ban, úgy mint a gyalogságnál, az  
egyévi önkéntesek ruhája szabályoztatok.
1887. évben a tisztek új és a hadsereg
beli huszártisztekéhez hasonló díszesebb
szolgálati jelvénynyel (tölténytáska és szíj)
láttattak el, és a törzstiszti atilla és mente
ujjainak paszománya hasonlólag mint a
gyalogságnál némileg módosíttatott. A tisz tek
és a legénység csákói ezredenként
külön-külön színben rendszerisíttettek.

H el yi a l k a l m a zá s b e l i t i s zt e k .
Ezek egyenruházata az 1887-ben kiadott

rendelkezések szerint ugyanolyan volt mint  a
gyalogtiszteké.

H o n v é d - l e l k é s ze k .
1876-ban a katholikus honvéd-lelkészek

és segédlelkészek díszöltönye fekete reve-

Honvcd-lelkcszek.

rendából, gyöngyös fekete nyakkendőből,,
papi palástból és tiszti sapkából állott. Közön
séges jelentéseknél, továbbá meneteken és
háborúban a térdig érő fekete papi atillát,
csizmába húzott fekete nadrágot, tábori
sapkát és kékszürke tiszti köpenyt hajtóka  és
szegély nélkül viseltek.

A görög keleti honvéd-lelkészek reveren
dája és fövege az illető egyházi szabályok
szerint volt viselendő.

A helvét és ágostai hitfelekezetű honvéd
hitszónokok fehér nyakravalót viseltek,
egyébként pedig úgy öltözködtek, mint a
katholikus lelkészek.

A honvéd rabbi a hitfelekezetbeli hosszú  
papi ruhát és föveget hordta.

Tábori sapka és köpeny valamennyi  
lelkésznél egyforma.

1887“ben a katholikus lelkészek számára  
a díszkalap rendszeresíttetett, mely díszben,
jelentkezéseknél és katonai ünnepélyeknél
viselendő. Egyúttal szabályoztatok a lelkészi öv
mintája, mely egy arany rojttal díszített
selyemszalagból áll.

Hadbírák.
Ezek egyenruhája nem változott, csak

az 1885. évben a tábornok-hadbíró öltözete is
következőképp állapíttatott meg: atilla
sötétkék posztóból, a magyar öltözetű
tábornokéhoz hasonló zsinórzattal és pa
szománynyal ; csákó mint a magyar tá
bornokoké, fehér lószőrforgóval; dísznad rág
világoskék posztóból kettős arany-
paszománynyal; szolgálati pantalló kék
szürke posztóból buzérvörös oldallapokkal;
köpeny mint a tábornokoké buzérvörös
hajtókával, szegélylyel és béléssel; fekete
posztó kabát; sapka mint a tábornokoké.

O r v o s o k .
A honvéd orvosok egyenruhája csak

1881-ben változott, a midőn az eddigi
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sötétkék atilla és zubbony helyett ezen
ruhadarabok világoskék színben rendszere
sítettek.

K e ze l ő t i s zt e k .

lS7<)-ban az eddigi vörös nadrág helyett
kékszürke pantalló rendszeresítetett.

1878-ban az eddigi buzérvörös csákó
sötétkékre változtatott, az atilla és zubbony
valamint a köpeny pedig világoskék posztó
hajtókával, illetve a 'köpeny és nadrág
ugyanily színű szegélyzettel láttatott el.

H a d b i zt o s s á g i t i s zt v i s e l ő k .

Az 1876. évi öltözeti és felszerelési sza
bályzat ugyanazon tábori sapkát írja elő
mint a gyalogsági tisztek számára, rend
szeresíti továbbá a sötétzöld magyar sza
bású dísznadrágot és a lovastiszti csizmát.

Az 1880. évben a vezérhadbiztos öltö
zete is megállapíttatott, és pedig dísz kucsma,
atilla (zöld), mente asztragán prémmel,
zöld magyar nadrág vitézkötéssel és széles
arany paszománynyal, csizma. Szolgálat ban
: tábori sapka mint a tiszteknél, zöld
zubbony zsinór nélkül, kékszürke pantalló
meggyszínvörös lampaszszal, köpeny mint  a
hadbiztosoknál, meggyszín szegély és
béléssel.

S zá m v e v ő s é g i t i s zt v i s e l ő k .

A honvédelmi ministerium számvevősé
gének katonai szervezésénél 1878-ban a
számvevőségi tisztviselők ruházata követ
kezőkép állapíttatott meg : kucsma mint a
hadbiztosoknál, de nem karmazsin, hanem
sötétkék leffentyűvel; tábori sapka, a ró zsán
a magyar koronával; atilla és zub bony
sötétzöld, ezüst zsinórral és világos kék
gallérral, illetőleg hajtókával; ezüst
rózsácskák mint kitüntetési jelvények;
kékszürke nadrág és gyalogsági tiszti kö

peny világoskék posztószegélylyel. Had
biztossági kard, kardbojt nélkül.

1881-ben a hadbiztosokéval egyenlő  
dísznadrág és díszcsizma rendszeresíttetett,
továbbá az eddigi ezüst zsinórzat helyett  az
atillán és zubbonyon arany zsinórzat.

Ál l a t o r v o s o k .

Egyenruhájukon említésre méltó vál
tozás nem történt.

Eg y é b h o n v é d t i s zt v i s e l ő k .
A gyógyszerész és élelmezési tisztviselők

számára 1887-ben ugyanazon egyenruha
rendszeresíttetett mint a számvivőségi
tisztviselők számára, de a dísznadrág és
díszcsizma elhagyásával.

Lu d ov ik a -Aka dé mi a h a l l g a t ó i , i l l e t ő l e g
n ö v e n d é k e i .

A Ludovika-Akadémia hallgatói 1883—
1884-ig, a midőn ezen intézet újjászervez-
tetett, fegyvernemük legénységi egyenruhá ját
és mindkét karon a zsinórok alsó szélén
alkalmazott arany paszományt viseltek.
Sapkájukon a zászlóalj száma helyett »L.
H.« betű volt alkalmazva. Az újjászervezett
intézet növendékei számára következő
egyenruha rendszeresíttetett: tiszthelyettesi
sapka, finomabb kiállítású gyalog legény
ségi csákó, köpeny, atilla és zubbony,
utóbbi két ruhadarab ujjain arany paszo
mánynyal, kékszürke pantalló buzérvörös
szegélylyel. Fegyverzet: az I. és II. év
folyamban növendékkarabély szuronynyal,  a
111. és IV. évfolyamban gyalogsági szu-
ronyos puska.

Visszapillantás az ezen időszak alatti  
fejlődés történetére.

Ha visszapillantunk mindazon rendsza
bályokra, melyek a honvédség fölállításától



88

kezdve az 1890-ik évig ezen intézmény
fejlesztése és emelése érdekében történtek,
mindenekelőtt kiemelendő, hogy az összes
szervi újítások és rendelkezések azon
törekvésnek feleltek meg, miszerint a hon
védcsapatok oly állapotba hozassanak és
föntartassanak, hogy azok komoly eset ben
minden jogos követelménynek meg
felelhessenek. Minden rendszabály tehát a
csapatok és parancsnokságok hadkészült
ségének és harczképességének fokozását
czélozta

A jelen fejezetben tárgyalt időszak kez
detén a honvédségnél még a kezdet nehéz
ségei is alig voltak legyőzve ; mindaz tehát,  a
mi létesíttetett, előbb némi állandóságra
szorult, mielőtt az oly szerencsésen meg
kezdett és életképes mű továbbfejleszté
sére, vagyis a még hiányzó tényezők
életbeléptetésére és a már meglévő ténye zők

tökéletesbítésére gondolni lehetett
volna. Mihamarább azonban bekövetkezett
ennek az ideje is és a mint a fent leírt
fejlődésből kivehető, alig múlt el egy-egy  év,
a melyben a honvédségi intézményt
közelebbről érintő új intézkedés ne lépett
volna életbe.

Az összes rendszabályok lényegükre
nézve általában olyanokba oszthatók, me lyek
a fejlődést kifelé, azaz az intézmény
kiépítését czélozták és olyanokba, melyek az
intézmény belértékének emelése érde kében
hozattak.

Előbbi tekintetben utalni kívánunk a hon véd-
kerületi parancsnokságok szaporítására,  az első
dandárparancsnokságok létesíté sére, továbbá
ez utóbbi parancsnokságok  újjászervezésére :
gyalog- és lovasdandár-  parancsnokságokra,
végül a lovassági fel ügyelői állás
rendszeresítésére. Részint a magasabb
parancsnokságok újjászervezé sével
egyidejűleg, részint pedig ettől füg getlenül
a lovasosztály és ezredtörzsek

fölállítása következett be, majd pedig a
gyalogságnál a féldandár-parancsnokságok
állíttattak föl. Kiváló fontossággal bírt to
vábbá a Ludovika-Akadémiának 1883-ban
bekövetkezett újjászervezése, valamint a
központi honvéd lovasiskolának átalakítása  és
1887-ben bekövetkezett áthelyezése
Budapestre. Utalunk továbbá arra, hogy a
technikának legújabb vívmányai a ma gyar
honvédség fegyverzetének, fölszere lésének
és ruházatának tökéletesbítésére  mindenkor
értékesíttettek.

A honvédség belértékének lehető magas  
fokra való emelésére nézve is elismerésre
méltó törekvéssel találkozunk. Semmi sem
mulasztatott el, a mi a rendelkezésre álló
eszközök keretén belül történhetett, hogy  a
parancsnokságok és csapatok intellek tuális
értéke a megkívánt magaslatra ho zassák és
azon megtartassék. Az e tekin tetben
életbeléptetett rendszabályok közül
alábbiakban csak a legfontosabbakat fog
laljuk össze :

A tiszti sarjadék kiképzésének és neve
lésének tökéletesbítésére, valamint a tény
leges állományú tisztikar továbbképzésére
nézve kiváló fontossággal bírt a Ludovika-
Akadémiának 1883-ban történt újjászerve
zése, a törzstiszti és felsőbb tiszti tan
folyamnak újjáalakítása, gyalogsági lovagló
tanfolyamok létesítése, harczászati felada tok
megoldása tisztek által, szakszerű elő adások
és hadi játékok megtartása a csa patoknál,
tiszteknek (tisztviselőknek) ve zénylése
közös hadseregbeli vagy nyilvános
tantintézeteken levő tanfolyamokra külön
leges szolgálati ágakban való kiképezteté-
sük czéljából, nevezetesen: kiküldetések  a
bécsi hadi iskolára a vezérkari szolgá
latban való kiképzés végett, kirendelések  a
bécsi lovaglótanárképző-intézetbe, a had
biztossági tanfolyamra, a torna- és vivó-
mesteri tanfolyamra, a bécsi földrajzi inté-
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zetbe, az élelmező-tiszti tanfolyamokba, a
budapesti egyetemre és az állatgyógyinté
zetbe ; a vezérkari minősültséget megszer zett
honvédtiszteknek, továbbá hadbiztos sági
tisztviselőknek résztvétele a császári  és
királyi közös hadseregnek vezérkari és
hadbiztossági utazásain, ezen tiszteknek és
tisztviselőknek beosztása a hadseregbeli
vezérkari és hadbiztosi irodákban stb.

Nem kevesebb figyelem fordíttatott a
legénység és csapat kiképzésére. A legény
ségnek kiképzése altisztekké és különleges
szolgálatokra mindenkor a csapatkiképzési
eljáráshoz mérten szabályoztatott és töké-
letesbittetctt, míg a csapatnak kiképzése  es
gyakorlása a tiszti és altisztikarnak
tökólctesbitésével és a pénzügyi viszo
nyok javulásával párhuzamosan emelte

tett és behatóbbá tétetett. Különösen a
legfontosabb szolgálati ágak (lövészet,
hareztéri szolgálat, járőr-szolgálat stb.)
kísértettek élénk figyelemmel és ezen
szolgálati ágak behatóbb gyakorlása külön
pénzátalányok rendszeresítésével tétetett
lehetővé.

De nemcsak a parancsnokságok, csapa
tok és intézetek extensiv és intensiv fej
lesztésével találkozunk ez időszak alatt,
hanem a közigazgatási és gazdászatkezelési
szolgálatnak, a csapatok elhelyezésének,
ellátásának (élelmezésének) javításával és a
különleges szolgálati ágak (egészségügy,
igazságügy, állategészségügy stb.) tökéle-
tesbítésével, egyszóval a fentartási és
kezelési gépezetnek minden irányban való
czélszerűbbé tételével is.



III. F E JE Z E T .

A h o n v é d s é g f e j l ő d é s e az 1 8 9 0 - i k évtő l 1 8 9 8 - i g .
J e l e n l e g i s z e r v e z e t

A) Az új honvédségi törvény.

Már az előző fejezetben megemlékeztünk
azon törvényekről és rendelkezésekről, me
lyek az 1868. évi honvédségi alaptörvény
egyes hézagainak pótlása czéljából életbe
léptettek.

Egyrészt azon körülmény, hogy a honvéd
ségre vonatkozó rendelkezések és intézke
dések nem voltak egy egységes törvénybe
összefoglalva, hanem számos külön tör
vényben szétszórva, másrészt pedig, hogy  a
honvédségi törvényt az 1888. évi XVIII.
törvényczikkel (tartalékosoknak és póttar
talékosoknak béke idején tényleges szolgá
lattételre kivételes visszatartása és behívása
tárgyában), de főleg az "új a véderőről
szóló 1889. évi VI. törvényczikkel is össz-
hangzatba kellett hozni, szükségessé tet
ték az 1868. évi honvédségi törvény teljes
átdolgozását, illetőleg egy a honvédséget
érintő minden rendelkezést felölelő egy
öntetű és egységes új törvény alkotását,
melybe egyúttal ezen intézmény érdekében

fekvő egyes újabb intézkedések is fel
veendők voltak.

Az erre vonatkozó törvényjavaslat már  
az 1888. évi november hó 3-án lett alkot
mányos tárgyalás végett az országgyűlés  
elé terjesztve, de ezen javaslat csakis 1890.
évi márczius hó 20-án — mint 1890. évi
V. törvényezikk — nyert legfelsőbb szen
tesítést.

Eme nagyfontosságú törvényezikk, mely
a honvédség ügyeit a modern követelmé
nyeknek megfelelően szabályozta és az in
tézmény továbbfejlesztésére az irányt meg
adta, a véderőről szóló 1889. évi VI.
törvényczikkel megegyezően, — az eddigi
törvényes rendelkezésektől eltérő követ
kező lényeges újításokat tartalmazza:

1. A honvédség ujonczlétszáma évi 12.000
fővel kontingentáltatott, a mi annyiban volt
előnyös a honvédségre, hogy a csapatok  
ezentúl határozott számú újonezot kaptak
és igy a kiképzés is könnyebbé vált. Az
ujonczjutalék megállapítása egyébként azon  
okból is történt, mert a honvédcsapatok
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immár bevégzett szervezetet nyertek és így
azok kiegészítéséhez jövőben már a legény ség
okszerű kioktatása érdekében is csak  egy
bizonyos számú ujonezra volt szükség.

2. Kimondatott a honvédség osszetes
állományának tagozása három részre, és
pedig a tényleges, a tartalék- és a pót
tartalék állományára. A honvédgyalogság
számára tehát hasonló rendeltetéssel, mint a
közös hadseregben, egy külön póttartalék
biztosíttatott. A honvédségi póttartalék rend
szeresítése tette éppen lehetővé, a honvéd-
ujonezoknak fentemlített contingentálását  és a
védtörvény azt rendeli, hogy a had sereg és
honvédségi zárószám közé eső és besorozott
»kevésbbé alkalmasok« és vala mely
kedvezmény folytán besorozott pót-
tartalékosok a honvédségre essenek. Ezen felül
a»fölösszámú alkalmasok« egyarányos  része is
a honvédség póttartalékába jut.

3. A hadkötelezettségi kor kezdete — a IV.
korosztályokban elért sorozási ered
mény alapján — a 20-ik életévről a 21-ik
életévre tétetett át, miáltal, mint azt az
azóta szerzett tapasztalatok is igazolják,
nagyobb bizonyossággal lehet az ujonezjuta-
lékok födözésére számítani és miáltal továbbá  az
eddigi eljárás minden hátránya, igy a IV.
korosztálynak felhívása, egyáltalában
megszüntethető volt.

4. Megállapíttatott a honvédséghez be
sorozott ujonezok tényleges szolgálati ideje  két
évvel, továbbá, hogy a honvéd-póttarta lékosok
is 12 évi honvédségi szolgálati
kötelezettségük alatt összesen háromszor  öt-öt
heti fegyvergyakorlatokon, kötelesek
résztvenni.

ő. Kiterjesztetett a honvédségi törvény  a
tartalékosoknak és póttartalékosoknak,  és
pedig előbbiek első évfolyamának, utób biak
első legfiatalabb két évfolyamának,  béke
idejében tényleges szolgálattételre való kivételes
visszatartása, illetve behívása tár

gyában alkotott 1888. évi XVIII. törvény-
czikkben foglalt határozványokra is, a
mennyiben ezen határozványok alkalma
zását a honvédségnél is megengedi; ezáltal
lehetővé válik a honvédség létszámát be álló
szükség esetében az idősb korosztá lyok
behívása nélkül is fölemelni.

6. A honvédségi Ludovika-Akadémia  
növendékeinek közvetlen besorozása a hon
védséghez az 1883. évi XXXIV. törvény-
czikk alapján az új honvédségi törvényben  is
kifejezésre hozatott.

7. Megadatott a sorozóbizottságba ki
rendelt honvédségi képviselőknek azon jog,
hogy a 111., vagy valamely magasabb
korosztályból oly állítási köteleseket, kik
egyéb alkalmasságuk mellett a honvédség
számára megállapított 153 cm.-nyi test-
magasságot elérik, de a hadsereghez be
nem soroztattak, mert az annál megállapí tott
155 cm.-nyi testmagasságot el nem érik, —
továbbá oly védköteleseket, kik a közös
hadsereg ujonczjutalékára a hadsereg beli
képviselő által be nem soroztattak,  kik
azonban a honvédségi képviselő véle ménye
szerint katonai szolgálatra alkal masok,
mindkét esetben közvetlenül, tehát  korosztály
és sorrenden kívül, a honvéd séghez
besorozzák.

8. A honvéd egyévi önkéntesekre vonat
kozólag az eddig fönnálló határozványok
ugyanazon módosítást szenvedték, mint a
védtörvény értelmében a közös hadsereg
egyévi önkénteseit érintő rendelkezések.

9. A honvédgyalogságnál az ezredrend-  
szer, mely egyébként mint féldandárrend-
szer 1886 óta volt életbeléptetve, törvé
nyileg elfogadtatott.

A honvédség nyilvántartására és kiegé
szítésére nézve kiemelendő, hogy az 1890-ik
évben ezen ügyek ellátására külön hon



védkiegészítő -parancsnokságok állíttattak  föl,
melyeknek szervezésére még vissza térünk.

B) Általános szervezés.
1. Központi vezetés.

a) H o n v é d e l m i m i n i s t e r i u m .

A honvédelmi ministerium szervezetének
kibővítése a jelen időszakban is több ízben  vált
szükségessé, igy az 1890. év elején  egy új
hadbiztossági osztály (a XVlII-ik),  /<?96'-ban
egy új katonai osztály (a XIX-ik lovassági és
lóügyekre) és 1897-ben egy  új polgári
osztály (a VIII. b osztály, távol levők és
teljesen ismeretlenek kipuhatolá-  sára)
állíttatott föl.

1898. év eleje óta a honvédelmi minis
terium az elnöki osztályra, hét ügycsoportra  (18
ügyosztállyal), továbbá két ügycso porton
kívül álló ügyosztályra s végül a
számvevőségre és a segédhivatalokra tago
zódik.

Az egyes ügyosztályok ügyköre röviden
összefoglalva a következő:

Elnöki osztály.
A felsőbb hatóságoktól érkező beadvá

nyok fölbontása; külön föntartott vagy
esetenként kiutalt ügyek elintézése ; a Ren
deleti Közlöny szerkesztése ; sajtóügyek;  az
alkalmazott polgári személyzet szemé lyes
ügyei.

I. ügycsoport.
(I.. II., III., IV., V. és XIX. ügyosztályok.)

1. ügyosztály: katonai szolgálat; kikép
zés ; szabályok és utasítások kidolgozása;
szervezés; fegyvergyakorlatok és keret
gyakorlatok ; mozgósítási ügyek ; a honvéd
nevelő- és képző-intézetek összes ügyei;

a honvédtörzstiszti és felsőbb tiszti tan
folyamnak valamint a központi honvéd-
lovasiskolának tan- és személyi ügyei;
vezérkari szolgálat.

II. ügyosztály: a tábornokok, a katona-  
állománybeli törzs- és főtisztek valamint  a
hadapródok s végül részben a honvéd
tisztviselőknek személyes ügyei.

III. ügyosztály: legénységi ügyek; egy
évi önkéntesek ügyei; békeirányítás; közre
működés a honvédcsapatok elhelyezésére,
továbbá a gyakorló- és lőterekre, ruhá
zatra, fegyverzetre, felszerelésre, lőszerre és
vonatra vonatkozó tárgyalásoknál katonai
szempontból; honvédzenekarok ; honvéd
karhatalom kirendelése; koronaőrség.

IV. ügyosztály: a népfölkelés összes  
ügyei.

V. ügyosztály: egészségügyi szolgálat;  
egészségügyi intézetek; a honvédorvosi
tisztikar, gyógyszerészi tisztviselők és egyéb
egészségügyi személyzet személyes ügyei.

X IX . ügyosztály: a honvédlovasság  
ügyeiben szakszerű véleményadás; állat
orvosok és gyógykovácsok személyes
ügyei; a lovaslegénység ügyei; lóügyek.

II. ügycsoport.
(VI., VII. és XVIII. ügyosztályok.)

VI. ügyosztály: költségvetés; gazdászat-  
kezclési, számviteli és számellenőrzési ügy
vitel ; pénzügyek ; hadbiztossági tisztviselők,
számvivőségi tisztviselők, kezelő tisztek
személyes ügyei; a honvéd-hadbiztosság  és
számvivőség szervezete ; hitelnyitás.

VII. ügyosztály: a ruházat, fölszerelés,
fegyverzet, lőszer és vonatanyaggal kap
csolatos ügyek.

XV III. ügyosztály: elhelyezési ügyek;  
gyakorló- és lőterek; építkezések; mezei
károk; katonai ellátás ; honvédmenház gaz-
dászatkezelése; élelmezési ügyek.
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III. ügycsoport.
(Vili. a) és IX. ügyosztály.)

VIII. a) ügyosztály: a véderőre és az
ujonczjutalék megajánlására vonatkozó tör
vényjavaslatok ; védtörvényutasítás; ujon-
czozási munkálatok ; szolgálati és védköte-
lezettség iránti kérdések; egyévi önkénte
sek, papok és tanítók ügyei.

IX. ügyosztály: az ujonczállitás ered
ménye ; ujonczkivctés és számbavétel;
ezekre vonatkozó statisztika.

IV. ügycsoport.
(X. és XIV. ügyosztály.)

X. ügyosztály: a közös hadsereg elszál
lásolása ; lószükséglet födözése; kiszolgált
altisztek alkalmazása ; szekerek összeírása ;
várerődítés ; hadi szolgálmányok; katonai
karhatalmak; tiszti özvegyek és árvák
segélyellátása.

XIV. ügyosztály: alapítványi ügyek;
pályázat kihirdetése a hadsereg és hon
védség nevelő- és képző-intézeteiben be
töltendő helyekre; ezen helyekre való
kijelölések ; honvédtisztek leányainak ne
velése ; hadmentességi díj; mozgósításkor
behívott legénység családtagjainak segé
lyezése ; tartalékosok és póttartalékosok
kivételes behívása; törvényellenes és téves
besorozások megsemmisítése.

V. ügycsoport.
(XI. cs XVII ügyosztály.)

XI. ügyosztály : a hadkötelezettség ellen
elkövetett visszaélések ; jelentkezési szabá
lyok elleni kihágások; befolyó pénzbünteté sek
kezelése iránti intézkedés ; öncsonkítás ;
engedély nélküli nősülések; hadseregbeli
tartalékos tiszteknek és legénységnek a
fegyvergyakorlatok alól való fölmentése.

XVII. ügyosztály: a monarchián kívül  
tartózkodó magyarországi illetőségű, vala
mint a Magyarországon tartózkodó osztrák  és
bosznia-herczegovinai illetőségű állításkö
telesek ügyei; kivételes nősülési engedélyek.

VI. ügycsoport.
(XIII. ügyosztály.)

X III. ügyosztály: a családfentartók és  
öröklött mezei gazdaságok tulajdonosainak
minden ügyei; pótlegények kiállításának
elrendelése.

VII. ügycsoport.
(VIII. b. cs XII. ügyosztály.)

VIII. b. ügyosztály: a távollevők és  
teljesen ismeretlenek nyomozása; rend
kívüli intézkedések a tömeges szökések  
ellen.

XII. ügyosztály: horvát- és szlavon-  
országbeli hadkötelesek összes véd- stb.  
ügyei; a többi ügyosztályokban készített,  
horvát nyelven is kiadandó munkálatoknak  
ezen nyelvre való fordítása és beérkező azon  
horvát nyelvű beadványoknak és jelenté
seknek magyarra fordítása, a melyek más  
osztályokban tárgyalandók.

Csoporton kívül.
Közvetlenül az államtitkár alá rendelve.

(XV. és XVI. ügyosztály.)

XV. ügyosztály: a honvédhadbírói sze
mélyzet minden személyes ügye ; a honvéd
büntető igazságszolgáltatásra, a bíróságok
szervezetére, fegyelmi és becsületügyekre
vonatkozó összes ügyek; honvédtisztek,
csendőrtisztek és havidíjasok nősülési
ügyei; fogházak.

XVI. ügyosztály: a csendőrség összes  
ügyei.



Honvéd-szám ι'erőség.

A honvédség összes számellenőrzési ügyei nek
elintézésére. A számvevőség kilencz
Osztályra tagozódik, melyek közül négy  az
első, három a második, kettő pedig a
harmadik főosztályba van beosztva.

Segédhivatalok.

Egy főigazgató vezetése alatt az iktató,
kiadó és irattárból állanak. Az elnöki ügyek
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ugyanaz, mint a honvédség fölállításának
idejében. (L. I. fejezetet.)

A főparancsnokság személyzete a fő-
parancsnokból, a honvéd-főparancsnoksági
adlátusból, az I-ső és 11-ik segédtisztből
(vezérkari minősültségü törzstisztek), 2 pa-
rancsőrtisztből, 1 törzstisztből mint iroda
vezető és 1 igazságügyi előadóból áll.
Szolgálattételre be van osztva 5 főtiszt,  1
hadbíró és a szükséges segédszemélyzet.

számára külön segédhivatalok vannak.

A ministerium vezetésében ezen időszak
alatt változás nem állott be.

A ministerium személyzetének állománya
időszakunk végén kitett:

A katonai osztályokban: 5 tábornok és
hasonállású (ezek közt egy-egy tábornok
mint az első és második ügycsoport fő
nöke, egy tábornok mint csendőrségi fel
ügyelő, egy tábornok-hadbíró és egy vezér
törzsorvos), továbbá 24 törzs- és 60 főtiszt
(ebből f>vezérkari minőségű törzs- és 9 fő
tiszt) illetve hasonállású katonai tisztviselő.

A polgári osztályokban: 6 ministeri ta
nácsos, 10 osztálytanácsos és 44 ministeri
titkár, fogalmazó stb.

A számvevőségnél: 13 főszámtanácsos  és
számtanácsos és 64 számtiszt.

A segédhivataloknál: 1főigazgató, 5 igaz gató,
32 irodatiszt és 29 főnyi szolga
személyzetet.

Az 1897-ik évben a honvédelmi minis-
teriumban összesen 99.553 ügydarab dol
goztatott föl.

b) H o n v é d - f ő p a r a n c s n o k s á g .

A honvéd-főparancsnokság törvényesen
megállapított hatásköre, annak szolgálati
kötelmei, valamint szolgálati állása ma is

c) H o n v é d l o v a s s á g i f e l ü g y e l ő .
A honvédlovassági felügyelő szerveze

tében 1890-ben azon változás állott be,
hogy annak törzse megnagyobbíttatott és
segédtiszt gyanánt egy vezérkari minő
ségű törzstiszt, továbbá két beosztott fő
tiszt — egyik vezérkari minősültségü —
rendszeresíttetett.

Teljesen új szervezetet nyert a honvéd
lovassági felügyelő 1895-ben az ez évben
kiadott szervi határozványokkal,* melyek
1897-ben némi részletekben módosíttattak.

Ezen szervezés szerint a honvédlovas
sági felügyelő egyrészt a honvéd- (népföl
kelő-) lovasság és a lóügyeket érintő kér
désekben a honvédelmi minister segéd
közege, másrészt pedig önálló, a honvéd
kerületi parancsnokságokkal egyenállású,  a
honvédhuszár-ezredek, lovasdandár-pa-
rancsnokságok és a központi honvéd lovas
iskolával szemben elöljáró hatóságot képez.

Szolgálati tekintetben a felügyelő mint
segédközeg közvetlenül, mint önálló ható ság
azonban a honvéd-főparancsnokság  útján a
honvédelmi ministernek van alá rendelve.

A felügyelő a honvédlovasság egyöntetű  
és harezszerű kiképzését felügyeli és annak
harczképességéről valamint az összes föl-

* [.ásd 1895. évi 35. számú Rendeleti Közlönyt.
(Szab. rend.)



szerelési anyag hadi használhatóságáról
magának szemléi alkalmával meggyőződést
szerez. Figyelemmel kiséri a lovasság lé
nyegét, szellemét és fejlődését befolyásoló
viszonyokat. A lovasság fegyvergyakorla
taira és a lovas hadosztálykeret-gyakorla-
tokra vonatkozó tervezeteket szerkeszti, és
lehetőleg a nagyobb lovas-gyakorlatokon
mint gyakorlatvezető vagy parancsnok részt-
vesz. Λ lovassághoz beosztott tisztek és
hadapródok személyes ügyeiben javaslato kat
terjeszthet elő. Általános rendeleteket  az
alárendelt lovas-parancsnokságoknak és
csapatoknakkiképzési, pótlóidomitásiügyek ben,
továbbá a katonai rend és belső szol gálatra,
a vasalásra, a lovak nyergelésére,
felszerszámozására és felszerelésére vonat
kozólag adhat ki.

2 . Magasabb parancsnokságok és törzsek.

a) HonvéJkeriileti parancsnokságok.

Ezen parancsnokságok szervezése 1895-  ben
állapíttatott meg újólag.* Az ez évben  kiadott
új szervi határozványok szerint a  magyar
korona országainak beosztása hét
honvédkerületre, valamint a honvédkerü leti
parancsnokságok székhelyei nem vál toztak.

Minden honvédkerület négy honvédki-
egészitő kerület területét öleli föl, és az
összes ezen területen elhelyezett honvéd-
(népfölkelő-) parancsnokságok és csapatok,
még pedig 2 —2 gyalog dandárparancs
nokság, egyes kerületekben 1—2 lovas
dandárparancsnokság is, továbbá 4 gya log-,
1—2 lovasezred, s végül 12 -1 4
népfölkelő-járásparancsnokság az illető hon
védkerületi parancsnokságnak van aláren
delve,mely a katonai rend kezelésére, a kato

* Lásd 1895. ovi Sí), számú Rendeleti Közlönyt.
(Szab. rend.)

nai szellem ápolására, a katonai és katonai
közigazgatási szolgálat vezetésére és ellen
őrzésére, az elhelyezési és kiegészítési ügyek
elintézésére, a tisztek továbbképzésének
ellenőrzésére, a gyalogcsapatok harczképcs-
ségének, harczkészültségének és egyöntetű
kiképzésének vezetésére van hivatva.

A honvédkerületi parancsnokság gazdá-  
szatkezelési, nyilvántartási és számviteli
ügyekben közvetlenül, egyéb tekintetben
pedig a főparancsnokság útján a honvé
delmi ministernek van alárendelve.

A honvédkerületi parancsnokságok élén
egy-egy altábornagy mint kerületi parancs nok
áll, ki mellé az ügyek vezetésében  való
segédkezésre egy beosztott tábornok
(törzstiszt) van beosztva.*

A szolgálati ügyek elintézésére minden
kerületi parancsnokságnál egy katonai osz tály,
egy népfölkelő-osztály és egy had
biztossági osztály van rendszeresítve, és
ezenkívül egy igazságügyi előadó és egy
egészségügyi főnök van beosztva.

Minden kerületi parancsnokság törzs -
állomásán végül egy honvédkerületi bíróság  és
egy honvédkerületi fogház van fölállítva.

Minden honvédkerületi parancsnokság  
személyzete 17—20 tisztből (tisztviselőből)  és
13—16 főnyi segédszemélyzetből áll.

b) H o n v é d - d a n d á r p a r a n c s n o k s á g o k .
Az 1890-ik évig a honvéd-huszárezre

dek két lovasdandár kötelékébe voltak be
osztva és minden dandárnak 5-5 ezred alá
rendelve. Azon nagy nehézségek, melyek  5-
5 ezrednek (10 állomásnak) egy személy  által
való ellenőrzésével jártak, 1890-ben egy
harmadik és 1897-ben egy negyedik  lovas
dandárparancsnokság fölállítását igé nyelték.

* 1894 óta, csakhogy ezen állások még jelenleg  
sincsenek minden kerületi parancsnokságnál betöltve.



A honvéd gyalog- és lovasdandár-parancs-
nokságok számára jelenleg is érvényes
szervi határozványok* szerint a magyar
honvédség csapatai békében 14 gyalog és  4
lovasdandárban egyesíttetnek. Minden
honvéd-gyalogdandár kötelékébe békében  két
gyalogezred, egy lovasdandár kötelékébe  pedig
2—3 huszárezred osztatik be.

A dandárparancsnok az alárendelt csa patai
fölötti katonai parancsnoklásra, a ka tonai
szellem ápolására, az egyöntentű  kiképzés,
a hadszerű fölszerelés, a had készültség, a
katonai rend és szolgálatkeze lésnek
ellenőrzésére és a tisztikar tovább képzésének
előmozdítására van hivatva.

Békében a gyalogdandár-parancsnoksá-  gok
minden tekintetben, a lovasdandár-
parancsnokságok pedig a csapatkiképzés és
pótlovazás kivételével a honvédkerületi pa
rancsnokságnak vannak alárendelve.

A dandárparancsnok vezérőrnagy vagy
rangidősbb ezredes, ki mellé mint dandár
segédtiszt egy vezérkari mínősültségű
főtiszt van beosztva. Ezenfelül minden
dandárparancsnoksághoz egy írnok és egy
küldöncz vezényeltetik.

3. Csapatok.

Habár az 1890-ik év előtt életbeléptetett
rendszabályokkal és keresztülvitt szervi mó
dosításokkal alapjában a béke és hadi szerve
zetegyöntetűsége úgy a honvédgyalogságnál  mint
a lovasságnál már eléretett, a csapatok
szervezésének terén igen sok teendő maradt  még
a későbbi időknek fentartva. A leg fontosabb
és legközelebb foganatosítandó  teendők
egyikét képezte mindkét fegyver nemnél a
kétévi tényleges szolgálatnak, az  új 1890-ik évi
honvédségi törvény alapján  való teljes
kiaknázása, mely rendszabály

* Lásd 1895. évi 35. számú Rendeleti Közlönyt. (Szab.
rend.)

azonban — bár kiképzési érdekek annak
mihamarabbi és sürgős keresztülvitelét
igényelték volna — költségvetési okokból  a
lovasságnál csak 1894-ben, a gyalogság nál
pedig csak 1896-ban volt foganasitható.

Honvéd-zászlótartó.

a) G y a l o g s á g .

Az 1890-ik évi honvédségi törvény életbe
léptetése után a gyalogságnál egyelőre csakis  az
ezredrendszer (az eddigi féldandár-rend-  szer
helyett) volt életbeléptethető.



A m a g y a r h o n v éd s ég , cs en d ő rs ég

ietnB Sr m̂ “wlialI f ^ I r w·? Sir ■·*

Gyalogsági tisztek, Gyal. legénység. Tábornok. Huszár törzstiszt. Huszár legénység.
M e g b e s zé l é s g y a k o r l a t ut án.



é s k o r o n a ő rs ég a z 1898-ik é v b e n

Huszár tiszt. Tábornok. Vezérkari tiszt. Kezelő tiszt.
Dí s zb e n .

:ben. Számtanácsos. Állatorvos. Karmester. Koronaőrség.

* * *$
. Vezérhadbiztos. Főhadbiztos.
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1893. évben a tiszti békelétszámnak foko
zatos több éven át keresztülviendő fölemelése
határoztatok el, mely jelenleg is még a
most érvényben álló szervezetszerű létszám
mérvéig folyamatban van.

1896-ban végül életbeléptctett a kétéves
tényleges szolgálaton alapuló új gyalogsági
szervezés, mely a kiadott szervi határoz-
ványok* értelmében röviden a következő:

A honvéd-gyalogság 28 ezredből áll. Min den
ezred békében az ezredtörzsből, három  vagy
négy tábori zászlóaljból és a pót zászlóalj
keretből, minden zászlóalj pedig 4 tábori
századból áll.

Ezeken felül fennáll még a 20-ik honvéd
gyalogezred kötelékében a kiegészítés szem
pontjából kikülönített fiumei század, és tíz
gyalogezrednél egy-egy tartalék-keret.

1896. május hó 1-je óta minden honvéd
kerület egyik gyalogezredénél és pedig rend
szerint a kerületi parancsnokság székhelyén
lévőnél egy-egy, összesen tehát hét honvéd
kerületi zenekar áll fenn.

Az ezredtörzs békeállománya a zászlóalj
törzsekkel együtt 22 (négyzászlóaljas ezre-
deknél 26) tisztből, 15 (17) altisztből, 22
(26) tiszti szolgából és 5 (6) kincstári hátas
lóból áll.

A pótzászlóalj-kerethez 8 tiszt, 5 (6)  
altiszt, 4 honvéd és 3 tiszti szolga tartozik. A
tartalékkeret állománya 5 ezrednél:
1 alantos tiszt, 2 altiszt, 8 honvéd és 1
tiszti szolga; a többi 5 ezrednél pedig

1 altiszttel és 4 honvéddel kevesebb.
A gyalogszázad békeállománya 4 tiszt,

1 tiszthelyettes, 10 altiszt és őrvezető,  35
honvéd, 1 hangász és 4 tiszti szolgá ból áll.

Az ezredtörzs és a zászlóaljak békében  
az ezred kiegészítő kerületében es a pót

* Lásd lSÍXi. ovi ;i<). számú Rendeleti Közlönyt.
(Szab. rend.)

zászlóalj-keret valamint a tartalékkeret
mindenkor az ezredtörzs állomásán van
állandóan elhelyezve.

A honvéd-gyalogság jelenlegi békebeosz
tása, elnevezése és elhelyezése az 5. sz.
mellékletből vehető ki.

Az ezredparancsnok békében katonai és
gazdászatkezelési ügyekben a dandárpa
rancsnokság útján, kiegészítési és szám
viteli ügyekben pedig közvetlenül a hon
védkerületi parancsnokságnak van alá
rendelve.

A zászlóaljparancsnok (egyúttal az illető
népfölkelőjárás parancsnoka) minden tekin
tetben, a pótzászlóalj-keretparancsnok pedig  (ki
egyúttal kiegészítőparancsnok) csakis  a
pótzászlóalj-keretet érintő ügyekben van  az
ezredparancsnoknak alárendelve.

A gazdászatkezelési ügyvitelre nézve az
ezred összes alosztályai egy önálló szám
adó-testet képeznek, egy kezelő bizottság gal
és egy pénztárbizottsággal.

A pótraktáfi készletek és a vonatanyag,  
melyek a zászlóaljaknál (fiumei századnál)
vannak elhelyezve, a kezelő bizottság veze tése
alatt a zászlóalj-kezelőtisztek által
kezeltetnek és számoltatnak el. A készle tek
jókarban tartásáért a zászlóaljparancs nok
felelős.

A zászlóaljankint rendszeresített két al
tiszt és tizenhat honvéd-utász a csapatnál
szükséges műszaki munkák teljesítésére
van hivatva és ehhez képest ács- és föld
munkákhoz szükséges szerszámokkal el
látva. Összpontosításoknál a zászlóaljak
utászai az ezred-utásztiszt parancsnoksága
alatt az »ezred-utászosztagba« egyesit-
tetnek.

A csapatvonat járóművei az 1890. évtől
kezdődőleg új és kizárólag kétfogatú köny-
nyebb járóművekkel pótoltattak és pedig a
lőszerkocsik (minden század számára egy)
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az 1880-ban elfogadott minta szerintiekkel,  a
többi csapatjáróművek (szerelék,- málha-  és
eleség-kocsik) pedig az 1888-iki mintájú
kocsikkal.

A vonatlovak szükséglete, ép úgy mint
azelőtt, csak mozgósítás esetén szereztetik  be
pótlovazás útján.

b) Lo v a s s á g .
A lovasságnál is, úgy mint a gyalogság nál,

az 1893-ik évben tétetett folyamatba a  tiszti
létszámnak fölemelése és a szervezés szerű
szükséglet ezen fegyvernemnél jelen leg már
teljesen födözve is van.

1894-ben szerveztetett át a lovasság az  új
honvédségi törvény alapján és ezen
szervezés, bár 1897-ben új szervi határoz-

ványok adattak ki,* alapjában véve ma  is
érvényben van.

E fegyvernem jelenlegi szervezetét, vala
mint annak az 1894. évi szervezettől való
lényeges eltéréseit az alábbiakban ismer
tetjük.

A honvéd-lovasság 10 huszárezredbő  
áll. Minden ezred az ezredtörzsből, 2 osz
tályból és a pótkeretből, minden osztály  3
keretállománynyal biró századból áll. Őszi
fegyvergyakorlatok alatt felállít még min
den huszárezred 1 utász-szakaszt és eset leg
1 lovas távíró-járőrt.

Az ezredtörzs békeállománya: 11 tiszt  
(állatorvos), 11 altiszt, 9 tiszti szolga és 18 ló.
(Az 1894. évi szervezés szerint 3 al
tiszttel és pedig 2 egészségügyi segéddel  és
1 törzsvezetővel kevesebb volt.)

A pótkeret 4 tisztből, 2 altisztből,  
8 huszárból és 9 lóból áll.

A huszárszázad békeállománya pe
dig: 4 tiszt, 1 tiszthclyetes, 10 altiszt  
és járőrvezető, 54 ember, továbbá 30  
keretló és minden évben két sorvány-  
ban kiidomítandó 34—35 pótló s vé
gül 8—9 tiszti lóból áll.

Békében a huszárezredek törzsei
és osztályai rendszerint azon honvéd
kerület területén vannak állandóan  
elhelyezve, melyből kiegészítésüket  
nyerik. A pótkeret békében mindig
az ezredtörzszsel, valamennyi egy-egy  
osztályhoz tartozó század pedig az
osztálytörzszsel egy és ugyanazon  
állomáson van elhelyezve.

A honvédhuszár-ezredek jelenlegi  
békebeosztása, elnevezése és elhe
lyezése a 6. sz. mellékletben van
feltüntetve.

Az ezredparancsnok békében szám-

* Lásd 1897. évi 51. számú Rendeleti
t^ovas tiszt díszben. Közlönyt. (Szab. Rend.)
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ban vannak elhelyezve. A pótraktári kész
letek, illetve a századok készleteinek jókar

ban tartásáért a pótkeret-, illetve a szá
zadparancsnokok felelősek. ·

A pótkeret-parancsnoka békében az
alosztályparancsnoki és raktártiszti minő
ségben reáháramló teendők elvégzésén  
kívül az ezred nem tényleges állomá

nyában levő egyének nyilvántartását fogana
tosítja.

Hogy a lovasság önálló, messzeterjedő  
hadműveleteknél gyakran előforduló műszaki  
munkálatok elvégzésére képesíttessék, minden  
huszárezrednél mozgósításkor, valamint béké
ben az őszi fegyvergyakorlatok tartamára,

egy osztag mint utászszakasz állíttatik össze;
egyszerű utászmunkák elvégzésére pedig minden
tábori századnál négy huszár a szükséges szer
számmal láttatik el.

A távíró -járő r jelentéseknek és parancsoknak
táviratilag való továbbítására szolgál.

A z egészségügyi segédek támogatják a honvéd
orvosokat teendőikben és ellenőrzik az orvosok
rendeletéinek végrehajtását/

A legénységi és lóállom ány kiegészítésére min den
huszárezred évenként 204 ujonezot, illetve 205
pótlovat kap. Az ujonezok kiképzése (egy

sorványban októ
ber 6-iki kezdet
tel) és a pótlovak  
idomítása (két  
sorványban okt.  
6-án, illetve feb
ruár hó 1-én való
kezdettel) a tábori  
századoknál fo-

t i1c.

Lovas távíró-járőr.
* Jelenleg ezen helyek még nincsenek betöltve.

viteli és számellenőrzési ügyekben közvet
lenül, minden egyéb tekintetben pedig az
elöljáró lovas dan

dárparancsnok
ság útján azon

honvédkerületi
parancsnokság
nak van aláren

delve, melynek terüle
téről az ezred kiegé
szítését nyeri. Az ősz-
lalyparancsnok minden
tekintetben az ezred
parancsnokhoz van
utalva.

Az ezredtörzs, vala
mennyi század és a  
pótkeret béke idején
minden tekintetben egy  
önálló számadótestet
képeznek, egy kezelő
bizottsággal és egy  
pénztárbizottsággal.

Az ezredtörzs (táv-
író-járőr, utászszakasz)  

legénysége részére
szükséges ruházati és
fölszerelési czikkek, va
lamint a fegyverzet és  
vonatanyag az ezred-
pótraktárban, a száza
dok ebbeli szükségletei  
pedig a századraktár
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A huszárezredek szolgálati lovait béké ben

rendszerint a csapat pótló-avató bizott ságok
vásárolják be és a pótló-sorványok  befejezte
után (minden évben január hó 31-én, illetve
az őszi gyakorlatok befejez tével) a
kiidomított és rendszeresített béke állományra
nem szükséges lovak, ép úgy,  mint az előző
időszakban, tartásra és hasz nálatra
vállalkozóknak adatnak ki. A rend szeresített
pótló-jutalékból minden ezrednél  az őszi
pótló-sorványra 60, a tavaszi  pótló-
sorványra pedig 145 ló avattatik föl.

A huszárcsapatok csapatvonata is az
1890. évtől kezdődőleg, ép úgy mint a
gyalogságnál, új és könnyű 1888. évi min
tájú kocsikkal pótoltatott. Itt is valamennyi
rendszeresített szerelék,- málha- és eleség-
kocsi kétfogatú, minek következtében a
vonat a réginél sokkal mozgékonyabb és így
könnyebben is követheti a csapatot.

A vonatlovak szükségletének födözése
úgy történik, mint a gyalogságnál.

4. Honvéd-kiegészítő parancsnokságok.
Habár a honvéd-kiegészítő parancsnok

ságok fölállítása már az 1889-ik évben a
gyalogság újjászervezésekor kimondatott,
azok végleges szervezése csak 1890-ben
következett be, a midőn az erre vonat
kozó szervi határozványok kiadattak.

Ezen szervi határozványok szerint, vala mint
azoknak az 1890-ik évben megjelent  új
kiadása szerint,* a magyar korona orszá gainak
területe 28 honvédkiegészítő kerü letre oszlik
és minden kerülethez rendes  kiegészítés
végett egy honvéd-gyalogezred  tartozik, míga
honvéd-huszárezredekujoncz-  jutalékuk
födözésére nézve több (2—4) kiegészítő
kerülethez vannak utalva.

* Lásd 18ÜC. évi 30. számú Rendeleti Közlönyt.  (Szab.
rend.)

Minden honvédkiegészítő kerületben az
illető honvéd-gyalogezred törzsállomásán
egy honvéd-kiegészítő parancsnokság van
fölállítva, melynek állománya egy alezredes
vagy őrnagyból, 2 kiegészítő tisztből, 2 (a
négyzászlóaljas ezredeknél 8) törzsőrmes
terből, továbbá 2 segédmunkásból és 3
tiszti szolgából áll.

A kiegészítő parancsnokságok állandó  
honvédhatóságok, melyek ezen minőségük ben
a honvédkerületi parancsnokságnak és  ennek
útján a honvédelmi miniszternek  vannak
alárendelve.

A kiegészítő parancsnokságok kötelmei
hez tartozik általában: a honvédkiegészí tési
ügyeknek foganatosítása, a nem tény leges
viszonyban levő összes honvéd,  csendőr,
továbbá a nyugdíj, kegydíj, tar tási díj,
alapítvány stb. élvezetében levő egyének
nyilvántartása, s végre kiszol gált
altiszteknek a polgári közszolgálatban  leendő
alkalmazásánál, valamint a honvéd  és
katonai nevelő- és képzőintézetekben  történő
felvételért pályázók ügyeinek el intézésénél
való közreműködés.

Mozgósítás beálltával a honvéd-kiegé
szítő parancsnokságok feladata főkép abból  áll,
hogy a honvédcsapatok állományának
kiegészítésénél közreműködjenek.

5. Honvéd-térparancsnokság Budapesten. Bár
ezen parancsnokság már a honvéd
ség létesítésének idejében állíttatott föl,
annak szervezetét eredeti szerény hatás
körénél és kicsiny, csak egy tisztből álló
állományánál fogva az előző fejezetekben
nem tárgyaltuk. A helyi hatóságok számára
189ó-ik évben kiadott Szervi határozványok*
szerint a budapesti honvéd-térparancsnok ság
a budapesti honvéd-állomásparancs-

* Lásd 1895. évi 35. számú Rendeleti Közlönyt.  
(Szab. rend.)
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nokságnak segédközege és állomásügyek ben
egyúttal végrehajtó közeg.

Ezen térparancsnokság személyzetét ké pezi :
1 törzstiszt a helyi alkalmazásbeliek
állományából mint térparancsnok, 1 törzs tiszt
és 2 százados (helyi alkalm.) mint  beosztott
tisztek, I ezredorvos, 2 napidíjas,  1 altiszt
mint írnok és 3 honvéd mint  küldönez.

6. Honvédségi intézetek.

Megemlékeztünk az előző fejezetekben  a
honvédségi Ludovika-Akadémiának és
központi honvéd-lovasiskolának szerveze téről
és működéséről az 1890-ik évig (lásd
»Kiképzés«), valamint a honvéd-főruha-
raktári bizottságról és a fegyverzeti és lő
szer-bizottságról (lásd a csapatok szükség
leteinek beszerzéséről szóló szakaszt).

Utóbbi két, illetve három szerves test nek
a jelen fejezetbe eső idő alatt honvéd ségi
intézetekké történt átalakítása, vala mint
újabb intézeteknek fölállítása folytán,
czélirányosnak mutatkozott, ezen intézetek ről
a könnyebb áttekinthetőség érdekében  ezen
fejezet egy külön szakaszában meg
emlékeznünk. A midőn ezt teszszük, ki
emeljük még, hogy a honvédség kiképzési
ügyeinek együttes tárgyalásának lehetővé
tétele végett a Ludovika-Akadémia a köz
ponti honvéd-lovasiskola és a többi honvéd
nevelő- és képzőintézetek szervezetét nem e
helyt, hanem az alábbi, a »Kiképzés«-ről  szóló
szakaszban külön tárgyaljuk.

a) Honvéd k ö zp o n t i  f e g y v e r t á r  Bu d a p e s t e n . A
jelenlegi honvéd központi fegyvertár  
eredetileg mint »fegyverátviteli bizottság«,
később mint »fegyverzeti bizottság«, majd

Legújabb szervezetét és pedig mint ön
álló intézet »honvéd központi fegyvertár«
név alatt az 1894-ben kiadott Szervi hatá-
rozványokkal* nyerte, melyek szerint ezen
intézet rendeltetése békében:

mindennemű fegyverzeti czikkeknek át
vétele, raktározása, gondozása és a honvéd-
csapatokhoz való kiszállítása, a csapatok tól
beküldött megrongált fegyverek és al
katrészek helyreállítása, a budapesti lőszer
gyárnál megrendelt lőszer gyártásának el
lenőrzése, ennek átvétele és a csapatokhoz
való kiszállítása, s végül a honvéd-puska-
művesek műszaki kiképzése.

A központi fegyvertár feloszlik: a pa
rancsnokságra, a kezelőtiszti irodára, to
vábbá a katonai, műszaki, lőszer- és rak
tárkezelési ügyek ellátására hivatott négy
osztályra.

A központi fegyvertár békeállománya  
1 törzstisztből (parancsnok), 5 főtisztből,  1
kezelőtisztből, 2 törzsőrmesterből, 4 mű
mesterből, 12 puskaművesből, 5 altisztből,  18
fémiparos és 8 szolgálattevő honvédből  áll. A
tisztek a· helyi alkalmazásbeliek állo
mánycsoportjába tartoznak.

A központi fegyvertár katonai és fegyelmi
tekintetben a budapesti I. honvédkerületi pa
rancsnokságnak, minden egyéb tekintetben  a
honvédelmi ministernek van alárendelve.

Az intézet gazdászatkezelési tekintetben  
és pénztári ügyekben önálló számadótestet
képez, saját kezelő- és pénztárbizottsága
van.

b) H o n v é d - I ő s ze r b i zo t t s á g P o zs o n y b a n .

Az 1894-ik évben kiadott Szervi hatá-  
rozványok** értelmében az önállóan szer-

1876 óta mint »fegyverzeti és lőszer-bizott
ság«, 1884-től kezdve pedig ismét »honvéd
fegyverzeti bizottság« név alatt működött.

* Lásd 1894. évi 12. számú Rendeleti Közlönyt.  
(Szab. rend.)

** Lásd 1894. évi 12. számú Rendeleti Közlönyt.  
(Szab. rend.)
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vezeti és Pozsonyban felállított honvéd-
lőszerbizottság az ottani lőszergyárban ké
szített czikkek gyártásának ellenőrzésére,
azok átvételére, raktározására és a csapa
toknak való kiszállítására van hivatva.

A bizottság állományát képezi : 1 törzs tiszt
vagy százados mint elnök, 1 beosztott  tiszt, 1
törzsőrmester, 1 altiszt mint írnok  és 1
küldöncz.

A lőszerbizottság katonai szolgálati' te
kintetben a pozsonyi IV. honvédkerületi

tiszt, 9 műmester, 4 törzsőrmester, 30 al
tiszt és 60 honvéd és tiszti szolga. A tisz
tek a helyi alkalmazásbeliek állomány-
csoportjához tartoznak.

A főruharaktár katonai szolgálati és fe
gyelmi tekintetben a budapesti I. honvédkerü leti
parancsnokságnak, minden egyébre nézve pedig
közvetlenül a honvédelmi minister nek van
alárendelve. Mint önálló számadó test, saját
kezelő- és pénztárbizottsággal bír.

parancsnokságnak, minden egyéb tekintet ben
pedig a honvédelmi ministernek van
alárendelve.

A lőszerbizottság önálló számadótestet
képez és gazdászatkezelési valamint pénz tári
ügyeit az elnök és a beosztott főtiszt ből álló
kezelő- és pénztári bizottság intézi.

c) H o n vé d k ö zp o n t i r u h at á r Bu d a p e s t e n . A
honvédség fölállításának idejében már  
létesített és azóta fönnálló honvéd-főruha-
raktári bizottság 1894-ben újjászervezte-
tett* és ez alkalommal »honvéd központi
ruhatár« elnevezést nyert.

Ezen önálló honvéd ruhakezelő-intézet
települ szolgál a honvédség és népfölkelés
szükségleteire, az ipar útján beszerzendő
ruházati, szerelvény, műszaki és felszerelési
czikkek, tábori eszközök, lószerelvények,
vonat- és egészségügyi anyag, ágynemű
stb. számára; feladatát képezi továbbá ezen
czikkeknek átvétele, raktározása és a csa
patok s intézetekhez leendő kiszállítása.

A központi ruhatár feloszlik : a parancs
nokságra a segédtiszti irodával, a számvivő
irodára, végül 6 átvételi és 6 raktári osz
tályra.

Az intézet békeállományához tartozik:
1törzstiszt (parancsnok), 12 főtiszt, 8 kezelő-

* Lásd 1S!)4. évi 7. számú Rendeleti Közlönyt.  (Szab.
rend.)

d) H o n v é d - e g é s zs é g ü g y i i n t é ze t e k .
A honvéd-egészségügy terén keresztül

vitt újítások közül a legutotsó 4 év alatt
létesített honvédkórházak építése és szer
vezésére vonatkozó rendelkezések bírtak
legnagyobb fontossággal.

A honvédcsapatok békeállományának fel
emelése és lehetőleg sok külállomásbeli
zászlóaljnak az illető ezredek törzsállomá
sain az utóbbi időben bekövetkezett össze
vonása tették szükségessé, hogy egyes na
gyobb honvédhelyőrségekben megbetegedett
honvéd (katonai) személyek fölvételére és
ápolására alkalmas kórházak létesíttessenek.

Az 1896-ik évben kiadott Szervi hatá-  
rozványok* szerint a honvéd egészségügyi
intézetekhez soroltatnak:

az újonnan létesített honvédkórházak,
a honvéd-nevelő- és képző-intézetek kór

házai és
a honvéd-gyengélkedőházak.
A honvédkórházak rendeltetése a beteg

ápolás és ezzel kapcsolatban az egyévi
önkéntes honvéd segédorvoshelyetteseknek,
valamint a honvédcsapatok egészségügyi
segédszemélyzetének a kórházi szolgálat
ban, illetőleg a betegápolásban való ki
képzése.

Rendszerint oly állomáshelyeken állít-
* Lásd 189(1. évi 4. számú Rendeleti Közlönyt.  

(Szab. rend.)
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tatnak föl, hol a honvédcsapatok tény
leges létszáma az 500-at meghaladja, de  a
hol hadseregbeli helyőrségi kórház nincs,
továbbá oly állomáshelyeken, hol a csa
patok létszáma az említettnél kisebb, de
sem állandó katonai vagy polgári gyógy
intézet nincs, vagy végül ott, hol a beteg
ápolás czéljai azt megkövetelik.

A honvédkórházak rendszerint 60 ágyig
terjedő férőhelylyel rendeztetnek be.

A honvédkórházaknál következő sze
mélyzet van békében rendszeresítve: egy
törzsorvos (kórházparancsnok), egy ezred-
vagy főorvos, egy alantos tiszt, egy törzs-
őrmester, két altiszt, tiz ápoló és négy
honvéd egyéb szolgálatra.

Mozgósításkor a honvédkórházak meg
sebesült vagy megbetegedett honvéd (ka
tonai személyek) ápolásba vételére meg
felelően kibővíttetnek és személyzetük is  a
szükségletnek megfelelően szaporíttatik.

A honvédkórházak katonai szolgálat
tekintetében az elöljáró dandárparancsnok ság
útján, egyebekre nézve pedig közvet lenül a
területileg illetékes honvédkerületi
parancsnokságnak vannak alárendelve.
Mint önálló honvédségi intézetek saját ke
zelő- és pénztár-bizottsággal bírnak.

Jelenleg Debreczenben és Sziszeken
(1895 óta), Szegeden (1896 óta), továbbá
Munkácson és Marosvásárhelytt (1897 óta) áll
fönn egy-egy honvédkórház, Buda pesten
pedig épül és előreláthatólag 1898. évi
november hó 1-én nyílik meg egy
nagyobb honvéd-helyőrségi kórház.

A honvéd-nevelő- és képzőintézetek kór
házai az illető intézet kötelékébe tartoznak  és
megbetegedett növendékek fölvételére
szolgálnak.

A honvéd-gyengélkedő) házak rendeltetése
könnyű, közeli gyógyulást kilátásba he
lyező, esetleg nehéz, szállításra alkalmatlan
betegeknek ápolásba vétele. Fölállíttatnak

oly honvédállomásokon, hol honvéd (ka
tonai) egészségügyi intézetek nincsenek és  a
csapatok tényleges létszáma a 300-at  eléri,
de az 500-at túl nem haladja, to vábbá
különös alkalmakkor, például össz
pontosításoknál, járványok felléptekor stb.,
esetleg más állomásokon is a szükség
idejére.

A gyengélkedő-ház parancsnoka az illető
állomáson levő rangban legidősebb honvéd
csapatorvos, ki mellé egy altiszt és a szük
séges számú sebesűltvivők a csapattól ve-
zényeltetnek.

Minden gyengélkedő-ház a fölállítást esz
közlő csapat-parancsnoksággal és kezelő
bizottsággal szemben alosztályt képez.

Mozgósításkor a meglevő gyengélkedő-  
házak a szükséghez képest kibővíttetnek,
esetleg feloszlatnak. Oly állomáshelyeken,
hol más egészségügyi intézetek nincsenek,  a
mozgósítás tartamára új gyengélkedő-
házak állíttatnak föl.

C) K i k é p z é s .

1. Tisztikar. Honvéd-nevelő- és képző
intézetek.

A honvédségi Ludovika-Akadémiának
és a központi houvéd-lovasisko/ának az
előző fejezetben ismertetett szervezésén az
1890. évi XXIII. törvényezikk alapján az
1890—91-ik tanév kezdetén következő
módosítások állottak be :

1. A honvédségi Ludovika-Akadémia  
tisztképző tanfolyamának növendékállo
mánya évfolyamonként 60-ról 90-re emel
tetett.

2. A Ludovika-Akadémia és a központi  
honvéd-lovasiskola szabadságolt állományú
tisztképző tanfolyamának további fölállí
tása beszüntettetett és

3. a Ludovika-Akadémia növendékállo
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mányának fölemelése folytán az ezen
intézetben eddig elhelyezve volt gyalog
egyévi önkéntest tanfolyam beszüntettetett  és
ezen önkéntesek elméleti kiképzése a
honvédkerületi parancsnokságokra ruház
tatok.*

Az 1-ső pont alatt említett növendéklét-
szám-fölemelés a még mindig érezhető
tiszti hiány orvoslását czélozta, míg a sza
badságolt állományú tisztképző-tanfolyamok
beszüntetését az 1889-ik évben beállott vál
tozások a csapatok szervezésében tették
szükségessé. A gyalogsági zászlóaljak keret
századainak fölállítása és a huszárszázadok
számának 40-ről OO-ra történt fölemelése
folytán ugyanis a csaptok szükséglete al
kalmas altisztekben olyannyira fokozódott,
hogy ezentúl nem mutatkozott lehetségesnek  a
továbbképzésre alkalmas legénységi anyag
tetemes részét a csapatoktól elvonni, és
szabadságolt állományú tisztekké kiképezni.
Ezen eddig érvényben állott rendszabálytól
annál is inkább cl lehetett tekinteni, mivel az
1889-iki évi VI. lörvényczikk értelmében  a
besorozott összes egyévi önkéntesekből  15°/o
mint rendes jutalék a honvédséghez  volt
beosztandó, és így a tartalékos tisztek ben
minden évben beálló fogyaték pótlása  egyedül
ezen elemekből is kivihetőnek lát szott.

Az 1898-ik évben egy új, a tényleges  
tisztikar kiegészítését és kiképzését elősegítő

* Λ Ludovika-Akadciuián tehát ez időtől kezdve  csak a
tisztképző tanfolyam és felsőbb tiszti tan folyam állott
fönn. Utóbbi is 1898-tól kezdve az  intézetnek tiszti
akadémiává történő átalakításéival  kivétetett a Ludoviceum
kötelékéből. (Lásd erre  nézve még az alábbi 2. pontot.)

Λ központi ho]ivcd-U>vas iskoláiban ellenben fönnáll  mint
azelőtt: a lovastiszti tanfolyam, a lovas egyévi  önkéntesi
iskola, a patkoló-iskola és 1895. óta a  lovas távíró-
tanfolyam (ezekre nézve lásd a követ kező 2. és 3. c)
pontot).

rendszabály léptettetett életbe. Hogy ugyanis  a
ténylegesítésre törekvő tartalékos tisztek nek
és hadapródoknak alkalom adassék jö
vendőbeli hivatásukhoz méghiányzó elméleti
ismeretek megszerzésére, hogy továbbá ez
által a ténylegesítési vizsga letétele és egy
általában a ténylegesítés az illetőknek meg-
könnyíttessék, az erre pályázó tartalékos
tisztek számára ismétlő tanfolyamok állít
tattak föl. Ezen tanfolyamok 1893-ban há
rom, azóta pedig négyhavi tartammal az
azokba jelentkező tisztek számához, tehát  a
szükséghez képest honvédkerületenként
állíttatnak föl.

Mivel a tényleges tiszti szükséglet fö-
dözését ezélzó összes eddigi rendszabályok  a
csapatok szervezetének kibővítése folytán
elégteleneknek bizonyultak, sőt ezen rend
szabályok föntartása mellett a fönnálló tiszti
hiányt beláthatlan idő alatt sem lehetett volna
megszüntetni, a honvédelmi minister 1897-
hen alkotmányos tárgyalás végett egy új
törvényjavaslatot nyújtott be, mely a honvéd-
tisztképző rendszernek teljes újjászervezését
vette czélba.

Ezen törvényjavaslat indokolásában ki
emeltetett, hogy a honvédségnél is, épp úgy
mint minden hadseregben, a tisztikar kiegé
szítésénél arra kell törekedni, hogy a tiszti
sarjadék aránylagos része magasabb (aka
démiai) kiképeztetésben részesült liatal ele
mekből, a többi része pedig a gyakorlatias
irányt követő — de azért mint mindenütt  és
mindenkor tapasztaltatott, szintén kiváló  erőket
szolgáltató — csapattiszti elemekből,  vagyis
hadapródiskolákban kiképzettekből  álljon.

Ezen elvre, valamint a honvédség tiszti  
szükségletének teljes födözésére való tekin
tettel :

a Ludovika-Akadémia eddigi tisztképző  
tanfolyamának fokozatos felhagyása, e he
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lyett egy honvédtiszti akadémiának szer
vezése, továbbá egy honvéd-főreáliskolának  és
két honvéd-hadapródiskolának létesítése  javas
oltatott.

A honvédtisztképzés ilyetén modern át
alakítását czélbavevő javaslat nemcsak a
törvényhozó testületek, hanem az ország
lakossága által is a legnagyobb örömmel  és
lelkesedéssel fogadtatott. Annak törvény erőre
emelkedése mint 1897-ik évi XXIII.
törvényczikk mihamarább be is következett  és
az ezen törvényczikk értelmében szer
vezendő új honvéd-nevelő- és képző-intéze tek
megnyitása már az 1898—99-iki tanév
kezdetére rendeltetett el, a mely időpontban  az
új intézetek legalsóbb évfolyamaiban az első
növendékek vétetnek föl.

Eme új intézetek szervezete a következő :*
A honvédLudovika-Akadémia és a honvéd

föreáliskola. A Budapesten levő Ludovika-
Akadémiában, valamint a soproni honvéd fő
reáliskolában a felvett ifjak a magyarhonvéd ség
katonaállományának hivatásszerű tiszt jeivé
képeztetnek ki, mi mellett a főreáliskola
á.Ludovika-Akadémiának előkészítő iskolája.
Utóbbinak nemcsak az a rendeltetése, hogy a
növendékeket a tiszt különleges hivatásához
szükséges ismeretekben kioktassa, hanem
hogy nekik azon felül azon tudományos
alapot is nyújtsa, mely a hadi iskola ké
sőbbi hallgatásához megkivántatik. Az aka
démián a növendékek úgy a gyalogsági mint  a
lovassági szolgálatra képeztetnek ki.

Mindkét intézet tanterve teljesen megegye zik
a közös hadseregben létező katonai fő
reáliskola, illetve a bécsújhelyi Terézia-féle
katonai akadémia tantervével, mi mellett
csupán a szolgálati nyelv különbözőségéből
eredő és csakis a nyelvek tanítását érintő
eltérések vannak.

* Lásd Szervi határozványokat az 1S98. évi 11. sz.  Rend.
Közi. (Szab. Rend.)

A főreáliskola három évfolyamból áll,
minden évfolyamban 50 növendékkel, a Lu-
dovika-Akadémia pedig ugyancsak három
évfolyamból 100—100 növendékkel. Előbbi
ntézetnek tehát összesen 150, utóbbinak
pedig 300 növendéke lesz.

A főreáliskolába 14—16 éves oly magyar  
honosságú ifjak vétetnek föl, kik valamely
gymnasium, reál- vagy polgári iskolának leg
alább négy osztályát megfelelő eredmény
nyel elvégezték. A Ludovika-Akadémiára
pedig részint oly 17—20 éves ifjak, kik
valamely teljes középiskolának legfelsőbb
osztályát elvégezték, kik tehát közvetlenül
lépnek a Ludovika-Akadémiába, részint pe dig
a honvéd-főreláiskolának végzett növen dékei.

A növendékek azon alap szerint, a mely
ből azok eltartásának és kiképzésének
költségei fedeztetnek, államköltséges, alapít-
ványos és fizetéses növendékek. Az állam
költséges növendékek költségei vagy egé
szen, vagy csak félig, az állami költség-
vetést, illetőleg a honvédelmi tárczát terhelik.  Az
államköltséges helyek e szerint vagy
teljesen, vagy csak félig díjmentesek.

Az alapítványos növendékek költségeinek
födözésére az ezen czélra létesített alapít
ványok jövedelme szolgál.

A fizetéses és féldíjmentes növendékek  
után fizetendő ellátási díjakat azok hozzá
tartozói viselik.

A növendékek szabályszerű kilépése a
katonai nevelésből csakis a Ludovika-Aka-
démia elvégzése után történik. Legalább jó
összeredményt elért növendékek mint had
nagyok, csupán csak elégséges összered-
ménynyel végzett növendékek mint had-
apródok, ki nem elégítő eredményt felmutató
növendékek pedig mint altisztek soroztainak  be
és pedig elvileg a honvédséghez. A Ludo vika-
Akadémiából kilépő tisztek és hadapró-  dok
közül azok, kik erre önként jelentkeznek
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és a közös hadseregben támasztott követel
ményeknek is megfelelnek, a honvédség és
közös hadsereg tiszti állományviszonyainak
mérvéhez képest a cs. és kir. közös had
seregbe is beoszthatok.

A beosztás a gyalogsághoz vagy a
lovassághoz történik. A lovasság számára
kiválasztandó növendékeknél a lovassági
szolgálatra való alkalmasság különösen
figyelembe veendő.

A honvéd-főreáliskola személyzetét ké pezi
: a parancsnokság (1 törzstiszt mint
parancsnok, két főtiszt és egy kezelőtiszt
mint kezelő személyzet);

a tan- és-nevelő személyzet (10 tiszt,
egy egyházi tanár, egv ezredorvos) és a
házi személyzet (0f) altiszt, házi szolga, han gász
és tiszti szolga).

A Ludovika-Akadémia személyzetét pe dig :
a parancsnokság (egy tábornok vagy  ezretles
mint parancsnok, három főtiszt és  egy
kezelőtiszt mint kezelőszemélyzet);

a tan- és-nevelő személyzet (25 tiszt,
egy egyházi tanár, egy hadbíró, egy törzs
orvos, egy ezredorvos, egy állatorvos); végül

a házi és lovardaszemélyzet (összesen
207 főnyi legénység), továbbá 75 a növen
dékek lovaglóoktatására szolgáló ló.

A tan · és nevelő-személyzet kiegészíttetik  erre
alkalmas katonaállományú tisztekből,  egyházi
tanárokból, hadbirákból és honvéd orvosokból.
Nem tényleges állományú egyé nek és polgári
személyek csak kivételesen  alkalmaztatnak.

A személyzet kedvezményei különös ille
tékekben és a nyugdíj kiszabásánál ma
gasabban beszámítandó szolgálati időben
nyilvánulnak.

Úgy a főreáliskolában, valamint a Lu-
dovika-Akadémiában a növendékek számára  egy
külön kórház rendeztetik be.

A ltonvédliadapród-iskolák Pécsett és  
Nagyváradon állíttattak föl; mindkettő ki
válóan a gyalogságnak van szánva, utóbbi ban
azonban a lovasság számára egy külön  osztag
állíttatik föl.

A hadapródiskolák rendeltetése, oly ifja
kat, kik a hadi szolgálatot életpályájukul
választják, hadapródokká kiképezni, hogy ez
által a magyar honvédség hivatásszerű
tisztjeiben beálló fogyatékok pótlására a
szükséges sarjadék rendelkezésre álljon.

A hadapródiskolában a növendékek a
csapat szolgálatra, még pedig az alantos
tiszt hatáskörét megillető terjedelemben, ké
szíttetnek elő, azonkívül nekik azon tudo
mányos alap is nyujtatik, mely őket a ma
gán-tanulásra serkenti és a hadi iskolának
esetleges későbbi hallgatására is képesíti.

Mindkét hadapródiskola növendékei egy
formán a gyalogsági szolgálatra képeztetnek  ki,
és azon növendékek, a kik a lovassághoz
óhajtják beosztásukat, a IV-ik évfolyam
kezdetével a nagyváradi hadapródiskolában
egyesíttetnek, a hol a szükséges szakokta
tásban részesülnek.

A hadapródiskolák tanterve teljesen meg
egyezik a közös hadseregbeli hadapród
iskolák tantervével; csak a nyelvek oktatása
tekintetében van némi eltérés.

Minden hadapródiskola négy évfolyam
ból áll, minden évfolyamban 100, összesen
tehát 400 növendékkel.

A fölvételi föltételek a hadapródiskolák
ban ugyanazok, mint a honvéd főreálisko
lánál.

A növendékek eltartásának és kiképzésé
nek költségei az állami költségvetést terhe lik ;
e tekintetben tehát a honvédhadapród
iskolákban valamennyi hely díjmentes, és a
növendékekért csak az évi tandíj fizetendő ;
erre nézve pedig megkülönböztetünk fizeté ses
növendékeket, a kiknek tandíját azok
hozzátartozói kötelesek fizetni, és alapítvá-
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j 2 . A tényleges tisztikar továbbképzése.

Fontos és messzeható újítások történtek  
utóbbi időben a tisztikar továbbképzése czél-
jából fönnálló honvédségi tanfolyamok szer
vezetében is, mely újításokat az alábbiakban
ismertetjük:

1. A honvéd felsőbb tiszti tanfolyam az
1898. évben kiadott utasítás* szerint— bár  a
tanfolyam rendeltetése és czélja az eddigi
maradt — teljesen lijjászerveztetett.

A Ludovika-Akadémiának tiszti akadé
miává történt átalakításával, vagyis az
1898—99-iki tanévtől kezdve, a felsőbb
tiszti tanfolyam a Ludovika-Akadémia köte
lékéből kiválott és a honvédtörzstiszti tan
folyamhoz csatoltatott, mely utóbbival
együttesen egy közös parancsnok alatt
önálló testet képez.

A minden év október hó ló-én kezdődő  
és a következő év julius hó végéig tartó
tanfolyamba nem mint eddig 35, hanem
csak 30 hallgató vezényeltetik és a tan
folyamba csak oly tisztek vétetnek föl, a
kik, az eddig is fönnállóit egyéb föltételek
mellett, a tanfolyam parancsnokából és a
tanári karból álló bizottság előtt egyes
katonai és humanisztikus tantárgyakból
megfelelő eredménynycl fölvételi vizsgát
tesznek.

A tanfolyamot legjobban végzett tisztek  
közül 1894. óta nem öt, hanem nyolcz
vezényeltetik a bécsi csász. és kir. hadi
iskolába, a tanfolyamot igen jó eredmény
nyel végzett többi tisztek pedig már az

A honvéd-kezelőtisztek kiképzése ezen idő
szak alatt is épügy történik, mint az előzőben,
csakhogy a kezelőtiszti tanfolyam nem de-
czember 1-én, hanem minden évben január  1-
én kezdődik. (Az állományra nézve és
annak kiegészítési tekintetében lásd ezen
fejezet G) c) pontját is.)

1896-ik évben megjelent új előléptetési
szabály szerint esetleg a századosi rend
fokozatba való soronkivüli előléptetésre
igényt nyernek.

‘1. Központi lovasiskola tiszti tanfolyama.
Az 1897-ik évben kiadott és jelenleg is

* Lásd 1898. évi 18. számú Rendeleti Közlönyt.  
(Szab. rend.)

nyos növendékeket, a kiknek tandíja az ezen j
czélra létesített alapítványok jövedelméből
fedeztetik.

A növendékek szabályszerű kilépése a  
IV-ik évfolyam elvégzése után történik, mely
alkalommal azok egyúttal elvileg a hon
védséghez besoroztatnak, esetleg egyesek
közülök, hasonló föltételek mellett, mint a
Ludovika-Akadémiát végzett növendékekre
nézve fentiek szerint megallapittattakya kö
zös hadsereghez is beoszthatok.

A növendékek beosztása a gyalogsághoz,  
a nagyváradi hadapródiskolából pedig a lo
vassághoz is történik. Rangjuk szerint és az
állományviszonyokhoz képest a végzett nö
vendékek hadapródtiszthelyettesekké eset
leg hadapródokká neveztetnek ki.

A pécsi honvédhadapród-iskola személy
zetét képezi: egy törzstiszt mint parancs
nok, két főtiszt és egy kezelő tiszt mint
kezelő személyzet, a tan- és nevelő-személy
zet (18 tiszt, egy egyházi tanár, egy ezred-
orvos) s végül a 116 főből álló házi sze
mélyzet.

A nagyváradi hadapródiskola állománya  
egy lovagló-tanárral, 17 főnyi lovarda-sze
mélyzettel és 20 a növendékek oktatására
szolgáló lóval magasabb.

A tan- és nevelő-személyzet kiegészíté
sére nézve, valamint a személyzet kedvez
ményei tekintetében a hadapródiskoláknál  is
ugyanazon szabályok mérvadók, mint a
főreáliskolánál és az akadémiánál.
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érvényben álló Szervi határozványok ter
vezete* szerint is teljesen újjá szerez
tetett. Ezen szervezet szerint a lovastiszti
tanfolyamban a honvéd-lovassághoz tar
tozó időseb/’ alantos tisztel·;, kik előbb már
valamely lovasdandár-tiszti iskolát (lásd az
alábbi 4. pontot) megfelelő eredménynyel
elvégeztek, kik továbbá a csapatnál leg
alább négy évig mint tisztek tényleg szol
gálták, gyakorlatilag és elméletileg tovább it
épeztetnek.

Λ tanfolyam október hó ö-étől a követ
kező év junius hó 15-ig tart és minden
ezredtől a tanfolyam hallgatására évenként
két tiszt hozandó javaslatba, kik közül a
honvédelmi minister rendszerint 15 tisztet
vezényel a tanfolyamba.

Λ tanfolyamban nemcsak a hallgatók
szolgálati és tulajdon lovai, hanem az
iskola állományába tartozó magasabb áron
vásárolt lovak és a földmívclésügyi minis-
tér által évenként bizonyos időre átengedett
állami tcnyészlovak állanak rendelkezésre.

3. A honvéd-törzstiszti tanfolyam. Az
1896-ik év őszszel bekövetkezett újjászer
vezésig jelen időszak alatt csak oly vál
tozások történtek, melyek ezen tanfolyam
parancsnokára vonatkoztak, így 1893-tól
kezdve már nem a budapesti honvédkerü leti
parancsnok, hanem a Budapesten  székelő
(79-ik) honvéd gyalogdandár-pa-  rancsnok
és 1896-ik évi január havától  kezdve az
újjászervezés bekövetkezéséig  a budapesti
kerületi parancsnoksághoz be osztott
tábornok (úirzstiszt) volt az iskola
parancsnoka.

Az 1896-ik évben kiadott új Szervi ha-
határozványok** szerint a tanfolyam ren
deltetése a régi maradt ugyan, csakhogy

* Lásd 18117. evi 85.282/1. számú honv. min.
rendeletét.

** Lásd 1890. évi 80. számú Rendeleti Közlönyt.  (Szab.
rend.)

az oktatólagos eljárásra nézve az alkal
mazó módszer rendeltetett el.

A tanfolyam teljesen önállósíttatott és
külön állománynyal láttatott el. Ezen állo
mány 1 tábornokból vagy magasabb rangú  
törzstisztből (parancsnok), 3 vezérkari minő-  
sültségű törzstisztből (tanárok), 1 főtiszt
ből, 1 törzsőrmesterből, 1 küldönczből és
a tiszti szolgákból áll. A tanfolyam hall
gatói tiszti szolgáikkal, lovaikkal stb. a  
tanfolyam beosztott állományát képezik.

A tanfolyam 8 hónapig tart, évenként  
november 1-én kezdődik és junius 30-án  
végződik.

A tanfolyam önálló számadótestet ké
pez, saját kezelő- és pénztári bizottsággal.
Már fentiekben megemlékeztünk arról,  
hogy a honvéd felsőbb tiszti tanfolyam  
az 1898 —99-iki tanévtől kezdve a törzs
tiszti tanfolyamhoz csatoltatott és azzal egv
önálló testet képez.

4. Lovasdandár-tiszti iskolák (dandár-
lovagiótanfolyamoti). Alantos tisztek, had-  
apród-tiszthelyettesek és hadapródok ki
képzésének tökéletesbítésére főleg gyakor
lati irányban, az 1891. évben kiadott erre
vonatkozó utasítás szerint, minden évben
november hó 1-től április végéig tartó  
dandár-lovaglótanfolyamok állíttattak föl.

Ezen tanfolyamok elvileg a lovasdandár-  
parancsnokságok székhelyein a dandár
parancsnok vezetése és felügyelete alatt  
voltak fölállítandók, erre nézve azonban a  
honvédelmi minister minden évben külön  
intézkedett és egyúttal a tanfolyam parancs
nokait és tanárait is kijelölte.

Minden tanfolyam hallgatására 10—12
oly lovasságbeli tiszt (hadapród) rendelte
tett be, kik legalább egy évig a századnál  
szolgáltak. Minden hallgató elvitte a tan
folyamba tulajdon és szolgálati lovát és
ezenfelül még mindegyik számára egy  
szolgálati ló és egy pótló utaltatott ki.

8
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ISO,5-ben ezen tanfolyam szervezete oly
irányban módosult, hogy annak tartama
október 16-tól április 15-ig állapíttatott
meg. Kimondatott továbbá, hogy az 1-ső
és 3-ik lovasdandárnál a tanfolyam min
dig a dandárparancsnokság székhelyein
(Szeged és Pécs), a 2-ik lovasdandárnál
pedig Váczott állítandó föl.

Az 1807-ik évben kiadott »Utasítás a
honvédségi csapatiskolák számára (lovas
ság)« szerint ezen tanfolyamok elnevezése
»dandártiszti iskolák«-ra változtatott át és
ezen iskolák kezdete október 6-ára, befeje
zésük pedig április végére állapíttatott meg.

Ezen utasítás szerint minden dandár
tiszti iskola legnagyobb állománya 14 hall
gatóban állapíttatott meg és mint hallgató
szolgálatának első évében álló valamennyi
lovas tiszt és hadapród, a ténylegesítés
czéljából próbaszolgálatot teljesítő tarta
lékos tiszteket (hadapródokat, volt egyévi
önkénteseket) beleértve, az iskolába beren
delendő és mindezek a következő évben
az iskola ismétlésére föltétlenül javaslatba
hozandók.

Minden hallgató részére, a ki első ízben
van az iskolába berendelve, két, a tan
folyamot ismétlők részére pedig egy tel
jesen idomított hátasló, továbbá egy pótló
vezényeltetik s ezenfelül a tisztek tulajdon  és
kincstári szolgálati lovaikat is maguk kal
viszik.

A gyakorlati kiképzés tárgyai: a lovag lás ;
a lovak ápolása, nyergelése, málhá-  zása
és kantározása ; az ember kiképzé sénél és
a lovak idomításánál követendő  módszer
oktatása ; a gyakorlatok szálfegy verek
használatában gyalog és lóháton ; czéllövés ;
testgyakorlatok. Az elméleti oktatás a
szolgálati és gyakorlati szabály zatra, a
harczászatra, a fegyver- és lövés tanra, a
gazdászatkezelési ügyvitelre és a lóismére
terjed ki.

5. A gyalogsági lovaglótan folyamok az
1896-ik évben kiadott csapatiskola-utasítás  
(gyalogsági rész) szerint reformáltattak.
A tanfolyamok minden év február 1-én
kezdődnek és Aprilis 30-án végződnek.

A tanfolyamok czélja : kiképzés a tere
pen való lovaglásban; oktatás a lónak
nyergelése, kantározása és málházásáról,  
továbbá a lóisméből; s végül tiszti szol
gáknak és lóápolóknak kioktatása a ló
gondozásában, ápolásában, a nyergclésben,  
kantározásban stb.

A tanfolyamba bevezényeltetnek : gya
logsági főtisztek és tiszthelyettesek, orvo
sok, kezelőtisztek és hadbiztossági tiszt
viselők, végül esetleg gyalogsági segédtisz
tek, és tulajdon lóval rendelkező főtisztek.

A tanfolyamok rendszerint oly állomáso
kon állíttatnak föl, hol gyalogság lovas
sággal együttesen van elhelyezve.

A honvédtiszteknek (tisztviselőknek)  
különleges szolgálati ágakban való kikép
zését ezélzó tanfolyamokra nézve kieme
lendő, hogy:

a katonai lovaglólanárképző intézetbe
Becsbe,

a katonai földra jzi intézetbe Becsbe,
a bécsi haJbiztossági tanfolyamra,
az élelmezöliszli és vonalion folyamokba.
a honvédorvosok orvosi isméllötanfolya

mára és
a magvar kir. állatorvosi akadémiáira

Budapesten jelen időszakban is a vezény
lések épp úgy történtek, mint az 1890-ik
év előtt (lásd Il-ik fejezetet).

.4 bécsi csász. és kir. hadiiskolába a
vezérkari szolgálatban való kiképzés czél
jából az 1894-ik évtől kezdve évente nem
mint addig 5, hanem 8 honvédtiszt ve
zényeltetik.

A bécsújhelyi katonai vivő- és loruames-



teri tanfolyamba 185*0 óta az addig ve
zényelt egy tiszten kívül vívó- és torná in
ester-segédekké való kiképzés végett
altisztek is a szükséges számban rendeltet nek
ki.

Különleges szakmákban való kiképzés
czéljából legújabban még a következő tan
folyamokba (intézetekbe) is vezényeltetnek
honvédtisztek :

A lovas tábori távÍrótanfolyamba Tulln-  ban
évenként egy huszártiszt és ezenfelül  az ezen
tanfolyam által tartott gyakorla tokhoz egy
huszártiszt és négy altiszt.

A bruchi lövcsziskolába 1891 óta min
den évben vezényeltetnek : a) az évenként  5—
5 héten át fennálló két rendszeres tan
folyamba tisztek számára és pedig: az
elsőbe összesen négy honvéd-huszártiszt,  a
másodikba összesen honvéd-gyalogezre
denként két tiszt; b) a 4—5 napig tartó
tájékoztató tanfolyamba a csapatparancs
nokok felváltva, továbbá külön c czélra
felállított ily tanfolyamokba a honvédtörzs tiszti
és felsőbb tiszti tanfolyam; végül c) a
három hétig tartó oktatószázadba  összesen
két gyalogsági tiszt és gyalog ezredenként
két altiszt vagy honvéd.

.1 Bécsújhelyen fölállított külön vívó-
mesteri tanfolyamba 1894. óta minden
évben négyhavi tartammal fölállított két
tanfolyamba 4 —4 gyalogsági és 1—1 lo
vassági tiszt vezénycltetik, a kik ott a
honvéd csapattisztek oktatására vívómes
terekké képezhetnek ki.

Az utász-zászlóaljakhoz, melyek Magyar-
országon vannak elhelyezve, 1895 óta
minden évben egynéhány tiszt (rendszerint
kerületenként egy) 'ilji havi időre vezé
nyeltünk ki azon czélból, hogy a honvéd
gyalogság számára utászosztag-, a lovas ság
számára pedig utászszakasz-parancs-  nokokká
képeztcssenck ki.

A bécsi udvari lovardába 1896 óta  
minden évben egy honvéd-huszártiszt ren
deltetik ki egy évre.

A honvédtisztek és hadapródok oktató-
tagos foglalkoztatására nézve a mostaná ban
követendő eljárást a honvédségi csa pat-
iskolákra vonatkozó utasítások (E—11.)
állapítják meg.

Ezen utasítás szerint, mely a gyalogság  
számára 189(>-ban, a lovasság számára
pedig 1897-ben adatott ki, az oktatólagos
foglalkoztatásnak czélja : a tisztek és had
apródok katonai ismereteinek szélesbítése,
azoknak önképzésre való serkentése, to
vábbá ügyességüknek tökéletesbbítése a
fegyverek használatában és a lovaglásban.

Az ebbeli foglalkoztatás a csapattestncl
az elméleti továbbképzésre és a lovagló-,
vívó és lőgyakorlatokra oszlik. Az elmé leti
továbbképzésre a téli hónapokban he tenként
átlag két óra, április—junius hó napokban
havonként átlag 3 —4 óra, a  vívó-
gyakorlatokra télen hetenként egy óra  és a
lőgyakorlatokra (tiszti díjlövésre) is a
szükséges idő fordítandó. A lovasezre
deknél (osztályoknál) azonfelül minden
évben néhány szelet- vagy vonszalék-
vadászat tartandó.

Az oktatólagos foglalkoztatás a csapat-
testen kívül a következőkre terjed k i:

a) Alkalmazó gyakorlatokra a terepen  
vagy a szobában (kisebb gyakorló lovag
lások, hadijáték stb.), melyek nagyobb ál
lomásokon a honvéd-állomásparancsnok
által a vezérkari minősültségű tisztekkel,  a
törzstisztekkel és törzstisztjelöltekkel
(esetleg közösen a hadseregbeli tisztekkel)
tartandók. E czélra deczembertől júniusig
átlag havonként legfölebb két nap veendő
igénybe.

b) Harczászati gyakorló lovaglásokra,
8*
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szeresítette — kilencz évi fönnállás után
ismét beszüntethető volt.

Az említett új honvédségi törvény alap
ján 1890-ben kiadott gyalogsági szervi
határozványokkal azonban az immár tör
vényileg megállapított kétévi tényleges
szolgálati időnek teljes kihasználását a gya
logságnál elrendelni még nem lehetett, mivel a
honvédségi költségvetési viszonyok ezt
egyelőre nem engedték meg. Ezen viszo
nyok javulásáig egyelőre valóságban csak
másfél évi tényleges szolgálati idő állapít
tatott meg, és az évente besorozott újon-
ezok nem őszszcl, hanem csak a követ
kező év márezius 1-én hivattak be, mely
időponttól kezdve azután másfél éven
keresztül tényleges szolgálatban maradtak.

Ezen rendszabály a kétévi tényleges
szolgálatra való átmenetként már azon oknál
fogva is igen ezélszerűnek jelezhető, mert
az alosztályok márcziustól szeptemberig,
tehát a nyári hónapokon keresztül, a
melyekben a szabadban gyakorolhattak,
mindig két sorozó évfolyamúéit legénység
fölött rendelkeztek, a téli hónapok alatt
ellenben mindig estik egy évfolyamot tar
tottak élelmezésben.

1896-ik év óta végre minden ember két
teljes éven át tényleges szolgálatban tar
tatik, és ezen időponttól kezdve a honvéd-
gyalogságbcli ujonezok ismét a sorozást év
október hó 6-ára hivatnak be s minden em
ber két teljes éven át szolgál századjánál.

Ezen tetemes haladással egyidejűleg a
csapatkiképzés terén eddig alkalmazott és
többé-kevésbbé megfelelő kisegítő rendsza

3 . Csapatkiképzés és altisztikar.
aj G ya lo g cs apa t ok.

Az 1882-ben életbeléptetett tanzászlóalj-
intézmény 1890-ben — a midőn az új
honvédségi törvény a honvédség számára  a
kétévi tényleges szolgálati időt rend

bályok fölhagyhatok voltak, és a honvéd
gyalogságnál is egy czéltudatos, minden
elhamarkodástól ment eljárás léphetett ér
vénybe.

A már több ízben említett 189(>-ik évi
kiképzési utasítás, valamint a honvédség
fegyvergyakorlati utasítása szerint — mely

melyek minden év tavaszán a kerületi  
parancsnokok személyes vezetése alatt a
tábornokokkal, vezérkari minősültségű tisz
tekkel, törzstisztekkel és ha lehet a törzs
tisztjelöltekkel együttesen több napon át
tartandók. Ezen lovaglások főképen föl
adatok megoldására ismeretlen terepen és
hadtörténelmi eseményeknek a helyszínén  
való megbeszélésére szolgálnak.

c) Nagyobb harczászati lovaglásokra és
lovassági gyakorló lovaglásokra (keretgya
korlatokra), melyek évenként a honvéd-fő
parancsnok, illetőleg a honvédlovassági  
felügyelő vezetése alatt tartatnak. A gya
korlatok alapját, nagyobb seregtestek had
műveletei illetőleg egy a földerítő szol
gálatban alkalmazott nagyobb lovastest  
működése képezi. Ezen gyakorlatokon tá
bornokok, vezérkari minősültségű lisztek,  
magasabb törzstisztek, továbbá egyes orvo
sok és hadbiztossági tisztviselők vesznek  
részt.

</) A csász. és kir. vezérkar főnökének  
vezetése alatt évenként a közös hadsereg  
bizonyos számú tábornokával és magasabb  
rendfokozatú törzstisztjével egy harczászati  
gyakorló lovaglás — tábornoki utazás —
tartatik, melyhez a honvédségnél beosztott  
tábornokok és vezérkari minősültségű hon
védtisztek is esetenként kirendeltetnek.

.·) A vezérkari utazásokon napjainkban  
is a második fejezetben már kifejtett módon  
vezérkari minősültségű honvéd törzs- és
főtisztek, továbbá hadbiztossági tisztviselők  
vesznek részt.
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utasításoknak határozványai a közös had
seregben érvényben álló ebbeli rendelke
zésekkel lényegileg azonosak — a honvéd
gyalogcsapatok kiképzése a következő elvek
szerint történik :

Az első katonai kiképzés minden évben  az
ujonezoknak október hó 0-án történő
bevonulásával veszi kezdetét, és a fiatal
katonák kiképzését a század kötelékében  a
következő év junius hó 20-ig be kell
fejezni. Az ezen határidőt követő kiképzési
időszak július hó 10-ig zászlóaljgyakor
latoknak szentelendő, és ezen gyakorlatok
befejezése után a zászlóaljak három hétre,
rendszerint az ezredtörzs állomásán ezred-
gyakorlatok megtartása czéljából összpon-
tosíttatnak.

Ezen gyakorlatok befejezése után a zászló
aljak ismét visszatérnek békeállomásaikra, és  a
körülbelül nyolez nappal később kezdődő  őszi
fegyvergyakorlatokra és az azokhoz
bevonuló tartalékosoknak fölvételére elő
készülnek.

Az imént említett és az őszi fegyver
gyakorlatok előtt tartandó ezredösszpon-
tosítások már 1895-ben hozattak be, még
pedig azon őzéiből, hogy a csapatok rész
letes kiképzése az ezredig bezárólag még a
fegyvergyakorlatok megkezdése előtt tel jesen
bevégezhető legyen.

b) Lo v a s s á g .
Miként a gyalogságnál, úgy a honvéd

lovasságnál is a kiképzési eljárásnak leg
több hátrányai csakis a kétévi tényleges
szolgálati időnek teljes kihasználásával vol tak
megszüntethetők. Ez 1894-ben követ kezett
be, a mely évtől kezdve az összes  lovassági
ujonezok (századonként 34) ok tóber hóban
hivatnak be és kiképzésük  nem úgy mint
eddig két, (egy őszi és egy  tavaszi), hanem
egy (őszi) sorványban fo- ganatosíttatik.

A kiképzést a század kötelékében az  
ujonezok behívását követő év július hó 10-
ig kell csak befejezni, a minek megtör ténte
után a századok, az osztály- és ezred-
kötelékben való kiképzés czéljából, körül
belül három hétre összpontosíttatnak. Jelen leg
ezen a fegyvergyakorlatok előtt tartandó
összpontosításokon az ezredeknek csak egy
része és pedig egymást fölváltva vesznek
részt. (Rendszerint minden évben az egy  és
ugyanazon lovasdandárhoz tartozó cz- redek
összpontosíttatnak.)

A pótlovak idomítása azok nagy szá
mára való tekintettel (századonként 34—35)  a
gyenge békekeretek által egy sorványban
jelenleg sem foganatosítható, a miért is a
pótlovak most is úgy mint azelőtt, két
sorványban idomíttatnak ki. 1890-ig az 1.
(őszi) sorvány október hó 15-től április  hó
15-ig, a II. (tavaszi) sorványé pedig  áprili
hó 16-tól a fegyvergyakorlatig tar tott. Az
említett évben azonban e tekin tetben
változás állott be, a mennyiben az I-ső
sorvány tartama október hó 6-tól január
hó 31-ig, a második sorványé pedig február hó
1-től a fegyvergyakorlatok kez detéig
állapíttatott meg, és egyúttal elren deltetett,
hogy az őszi sorványba száza donként csak
tíz, a tavasziba ellenben 24 (25) pótló
állítandó be.

Ezen rendszabály egyetemben azon intéz
kedéssel, hogy az őszi pótló-sorványba
beállított tiz pótló január hó 31-én nem a
vállalkozóknak adandóív ki, hanem a szá
zad-keretbe beállítandók és helyettük tiz
keretló vállalkozóknak való kiadás mellett
fogyatékba veendő, azon nagy előnynyel
jár, hogy az őszi sorvány összes lovai
egy teljes évig, a tavaszi sorvány lovai
pedig legalább nyolez hónapon át vannak  a
századoknál, a miért is azok idomítása
tökéletesebb lehet, mint azelőtt.



c) A lt is zt e k é s a le g é n y s é g k ik é p zé s e .

Honvéd dobos.

Honvéd-kürtös gyakorlaton.

a gyalog- és a lovas-századoknál az idő
járási viszonyokhoz és az előadás tárgyá
hoz képest a legénységi szobákban vagy  
pedig a szabadban tartandók.

2. A dobosok, kürtösök és trombitások
gyakorlása és kiképzése. A gyalogságnál
a dobosok és kürtösök rendszeres gyakor
latait az ezredtörzs állomáshelyén a zászló
alj-dobos, illetve ezredkürtös, a kikülönített  
zászlóaljaknál pedig egy alkalmas század
dobos , illetőleg a zászlóaljkürtös vezeti és  
ezen gyakorlatokat egy zászlóalj-segédtiszt  
felügyeli.

A gyalogsági dobosok és kürtösök ki
képzése az ezredek törzsállomásain éven
ként deczcmbcr 1-től márczius végéig föl
állított dobos- és kürtös-iskolákban történik.  
Ezen iskolába századonként egy dobos-  
vágy kürtös-tanoncz vezénylendő. Az ok
tatást az ezredtörzshöz beosztott zászlóal j-
dobos és ezredkürtös vezeti.

A lovasságbeli trombitások és a trom
bita fuvásában kiképzendő legénység gya-

Az altisztek kiképzése, valamint általá
ban az altiszteknek és a legénységnek kü
lönleges szolgálati ágakban való kioktatá
sára nézve a legújabb rendelkezéseket az
1896., illetve 1897-ben kiadott utasítás a
honvédségi csapatiskolák számára (gyalog
ság, illetve lovassági rész) tartalmazza. Ezen  
utasítás szerint a következő iskolák tar
tatnak :

1. Legénységi és altiszti iskolák a szá
zadnál, melyek a gyakorlati foglalkozással  
szoros kapcsolatban tartandók. A század
legénységi iskola czélja, hogy a legény
séget az ujonezsorványban nyert első
katonai kiképzése alapján kötelmeinek is
mereteiben alaposan tovább képezze. Ezen  
iskolában valamennyi rendfokozatnélküli  
honvéd résztvesz. A századaltiszti isko
lának rendeltetése pedig: az altiszteket kö
telmeik ismeretében megszilárdítani és az  
altisztté való kiképzésre alkalmas honvéde
ket altisztekké kiképezni. Mindkét iskola



korlátáit — a hányszor lehetséges lóháton —  az
ezredtrombitás vezeti. A kikülönített
osztályoknál a trombitások kiképzéséről az
osztályparancsnok maga gondoskodik.

Az ezred- és osztálytrombitások kikép
zése végett évenként a tél folyamán min den
huszárezredtől egy trombitás a kerü leti
parancsnokság székhelyére vezénylendő,  és a
honvédzenekar karmestere által a

az ezredtörzs székhelyén, vagy pedig a kikü
lönített osztálynál állíttatnak föl. Az iskolák
évenként január hó 1-én kezdődnek és május  31-
én végződnek. Azokban az altiszti sarja-  dékká
és századtrombitássá kiszemelt egyé nek
képeztetnek ki altisztekké, illetve trom
bitásokká. A berendelendő tanonezok száma  a
szükséglethez képest változik. Az oktatás  a
szolgálati nyelven történik.

4. Számvivó-altisztek kiképzése. A szám
vivők kiképzése elvileg a gyalog- és lovas
századoknál történik, és minden századnál
lehetőleg mindig egy, a számvivő-altiszt
pótlására képesített ember legyen a tény
leges állományban. Ha megfelelően elő-
képzett emberek hiányában a számvivő
altiszti sarjadék a századoknál ki nem ké
pezhető, a lovasezredeknél egy, a gyalog
ezredeknél esetleg több külön számvivő
iskola állíttatik föl. Ezen iskola a gyalog
ságnál deczember hó 1-től márcziüs hó
végéig tart. A lovasságnál ellenben novem ber
1-én kezdődik s mihelyt a czél elére tett, de
legfölebb négyhavi tartam után
feloszlatandó. .

5. Utászok kiképzése. A gyalogságnál
évenként és zászlóaljanként egy altiszt és  hat
honvéd képeztetik ki az utász-szol gálatban
és a kiképzés az elméleti okta tásból és a
gyakorlati foglalkozásból áll. A kiképzéssel
ezredenként egy tiszt bizatik meg; az elméleti
oktatás márcziüs hó ele jétől április hó végéig
hetenként ötször két  órán át, a gyakorlati
foglalkozás ellenben  május hó 1-től kezdve
napi öt órai munka idő mellett két hónapig
tart. A gyakorlati  foglalkozás lehetőleg a
legközelebb állo másozó hadseregbeli
műszaki csapattal  együttesen és ennek
útmutatása szerint  veendő elő.

A huszárezredeiméi a kiképzés hasonló  
módon történik és ezredenként minden
évben két altiszt és 13 huszár (századon

Honvéd lovas trombitás.

trombitajelek helyes fuvásában kiokta
tandó.

3. Allisztképzö iskolák. A gyalogságnál
az altisztképző iskolák az altiszti sarjadék
egy részének kiképzésére szolgálnak, és
minden évben minden zászlóaljnál dcczem-
ber hó 1-től márcziüs végéig állíttatnak
fül. Századonként ötnél több tanoncz nem
vezénylendő. Az oktatás a zászlóaljban  
uralgó nyelven, kellő előmenetel után pedig
a mennyire lehetséges, a szolgálati nyelv
ben történjék.

A lovasságnál az altisztképző iskolák
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ként kettő) oktatandó ki. Az elméleti ok
tatás április hó kezdetétől ezen hó végéig,  a
gyakorlati oktatás ellenben május hó  1-től
junius hó végéig tart. Ez utóbbi időn belül az
utászok négy héten át rendszerint  dandáronként
egyesítve valamely utász zászlóalj
kötelékében, vagy egy külön ki rendelt
utásztiszt vezetése mellett gyako rolnak.

6. Az egészségügyi segéd szolgálatban
(mint sebesültvivő és gyógyszolga)' min
den évben gyalogzászlóaljanként egy al tiszt,
továbbá gyalog- és lovas-századonként  kót-két
ember képeztetik k i; a kiképzést  az ezredek
törzsállomáshelyén és a kikülö nített
zászlóaljaknál (osztályoknál) egy orvos  vezeti, és
az oktatás hetenként ötször más tel órán át
tartandó, s hat hét múlva be fejezendő. A
gyalogságnál az egészségügyi  szolgálatban
kiképzett legénység tényleges  szolgálatának
második évében a beteg ápolási
szolgálatban való további kiképzés  végett
három hóra valamely honvéd (had seregbeli)
kórházhoz vezényeltetek.

7. A vonatszolgálatban való kiképzés
czéljából minden gyalog- és huszár-ezred től
évenként január hó 1-ével (ill. február  hó lü-
ától) a kocsimesterré kiképzendő  altisztek,
továbbá a kovácsmesterségben,  a nyerges-,
szíjgyártó- vagy czipészmester-  ségben jártas
legénység háromhavi (illetve a huszárezredektől
a kocsimesterré kikép zendő altisztek és a
kovácsmesterségű  huszárok hatheti)
időtartamra a legköze lebb fekvő
közöshadseregbeli vonatosz tályhoz
vezényeltedk.

8. A patkóié kovácsok kiképzése a lovas
századok és a különféle törzsek számára,  a
központi honvéd-lovasiskolában fölállí tott
patkolóiskolában történik. A kiképzés*

* Az egészségügyi segédek kiképzésére nézve  ez ideig
intézkedés nem tétetett.

két sorványban eszközöltetik ; az első sor-
vány április hó 1-től julius hó végéig, a
második október hó 1-től márczius hó
végéig tart. Tanonczokul minden huszár
ezredtől három, a gyalogságtól pedig kerü
letenként két kovácsmesterségű ember vezé-
nyeltetik minden sorványbn.

9. A piiskamüvesek kiképzése a gyalog-  
és lovascsapatok, valamint az intézetek
számára ezen időszakban is a honvéd
központi fegyvertárnál minden évben föl
állított puskaművesi tanfolyamban történik.

10. A lovas távirászok kiképzése 189ö ■ig
kizárólag a Tullnban fennálló hadseregbeli
tanfolyamban, azóta pedig a központi hon
véd-lovasiskolában fölállított lovas távíró
tanfolyamban eszközöltetik. A tanfolyam
nyolezhavi tartammal november hó 1-én
kezdődik, és junius hó 30-án végződik.
Tanoncz gyanánt minden évben 6—12
huszáraltiszt rendeltetik a tanfolyamba.

11. Az egyévi önkéntesek kiképzése. A
gyalog- és lovasönkéntesek kiképzésénél
azon elv követtetik, hogy a honvédség a
védkötelesek ezen művelt elemeiből gya
korlatilag alkalmazható tartalékos tiszteket
nyerjen.

A gyalogsági egyévi önkéntesek kikép
zése három időszakra oszlik és pedig:

1. Az első katonai (ujonez) kiképzésre  
október hó 1-től, november hó végéig.

2. A további (gyakorlati és elméleti)
katonai kiképzésre deczcmber hó 1-től,
márczius hó végéig.

3. A gyakorlati kiképzés és szolgálat  
teljesítésre a csapatnál április 1-től a tény
leges szolgálati év végéig.

A kiképzés első és második időszakára  
az egyévi önkéntesek elvileg a honvéd-
kerületi parancsnokságok székhelyein ál
lomásozó honvéd-gyalogezredeknél fölállí tott
egyévi önkéntest iskolákban egyesít-  tetnek,
mely iskoláknak márczius 31-én
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és 8-ik honvédhuszárezred, valamint a 10.
huszárezred I-ső osztálya, továbbá  egyes
gyalogezredek (17., 18., 20.) a Du nántúlban
tartott lovassági felderítő gya korlatokban,
végül a 3-ik huszárezred Il-ik osztálya a
Zenta melletti folyó átkelési gyakorlatokon
vett részt. Hadosztály-össz pontosításon voltak:
a IV-ik kerület csa patai Nyitra környékén
és a VII-ik kerület  csapatai Petrinja és
Sziszek között. Az összes többi csapatok
csupán ezredben  voltak összpontosítva.

1896 óta a honvédség összes gyalogsága  a
fegyvergyakorlatok alkalmával hadosztá lyokba
egyesíttetik és az összpontosítás  utolsó 4—
5 napjában még azon hadosz tályok is,
melyek nagyobb hadgyakorlatok hoz nem
vonulnak, közös gyakorlatokat  tartanak a
hadseregbeli hadtest vagy had osztályokkal.

Ugyanezen évtől kezdve — hogy a
nagyobb kötelékekben tartott gyakorlatok
lehetőleg hadszerűen, tehát mindig más-
más terepen, ismeretlen és váltakozó viszo
nyok között folyhassanak le — a honvéd
ségnél is a szabad menetek rendszere fo
gadtatott el, a miért is az összpontosítások  ez
időtől fogva nem tartatnak már többé  az
eddigi állandó és mindenki által a leg kisebb
részletekig ismert összpontosítási  helyeken.
A szabad menetek tekintetében  eddig is
szerzett tapasztalatok a mellett  tanúskodnak,
hogy ez ujabbi rendszabály  a csapatok
kiképzésére, de különösen az összes
parancsnokok önálló fellépésének  és
elhatározó képességének fejlesztésére  igen
előnyös.

A fegyvergyakorlatok alkalmával a ma
gasabb honvéd-parancsnokságok és törzsek,
továbbá a lovascsapatok rendszerint a
hadiállományra egészíttetnek ki, míg a
gyalogcsapatok a tartalékosok behívása  által
lehetőleg magas állománynyal —

utóbbi időben zászlóaljanként körülbelül
500 fővel — alakulnak meg.

Az 1896-ik évben Magyarország nyugoti  
határán a 3-ik és 1.'3-ik hadtest közt lefolyt
hadgyakorlatokon a VII-ik honvédkerület
összes gyalog- és lovascsapatai vettek
részt, míg valamennyi többi honvédkerület
csapatai a gyakorlatok utolsó 2—4 napján  a
hadsereggel egyetemben hadtest (záró)
gyakorlatokat tartottak.

1897-ben a budapesti 1., a pozsonyi IV.
és a székesfehérvári V. honvédkerület
összes gyalogcsapatai, továbbá a 7-ik és 8-
ik honvédhuszár-ezredből alakított 23-ik
honvéd-lovasdandár, a 4-ik és 5-ik hadtest
között Tata környékén lefolyt hadgyakor
latokon vett részt. Az összes többi honvéd-
csapatok, úgy mint az előző évben, kerü
letenként egy-egy hadosztályt alakítva 3—4
napi hadtest (záró) gyakorlatokkal fejezték be
az őszi gyakorlatokat.

A midőn az 1896-ban a fegyvergyakor-  
latok mikénti megtartása és terjedelmére
vonatkozólag bekövetkezett örvendetes vál
tozást e helyt is kiemeljük, a közös had
sereggel együttesen tartott gyakorlatokra
nézve felemlítendőnek véljük azon körül
ményt, hogy ezen gyakorlatok a szolgálati
nyelvek különböző volta daczára is (ma
gyar illetve horvát és német) minden súr
lódás és fönnakadás nélkül folynak le.
Nagyobb gyakorlatoknál ugyanis a had
testek, illetve magasabb parancsnokságok
intézkedései a beosztott honvédhadosztá
lyokhoz német nyelven adatnak ki, utóbbiak
pedig a szükséges parancsokat az aláren delt
dandár- és csapatparancsnokságoknak  magyar,
illetve horvát nyelven továbbítják.

D) H o n v é d - b í r ó s á g o k .

A honvéd-bíróságok büntető bíráskodása  
az 1894. évben kiadott Szervi határozva-
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nyok* értelmében az 1889-ik évi VI., az
1890. évi V., az 1881. évi III., az 1886.
évi XX., és az 1890. évi XXI. törvény-
czikkben foglalt ebbeli határozványokon
alapszik. A honvéd-bíróságok hatáskörét  az
említett törvények, a katonai bűnper
rendtartás és erre vonatkozólag fönnálló
egyéb szabályok és utasítások határozzák
meg.

Békében a honvédségnél a büntető bí
ráskodás két, mozgósításkor és háború
idején pedig három folyamodásban gya-
koroltatik.

Mint elsőfolyamodású bíróság minden
honvédkerületi parancsnokság székhelyén  egy
honvédkerületi bíróság, illetve egy
honvédkerületi mint csendőrbiróság van
felállítva.

Második és —- a mozgósítottsági viszony
vagy háború idejét kivéve — egyszersmind
végfolyamodásban a honvéd-főtörvény-
szék, mozgósítás vagy háború idején pedig
harmadik és végfolyamodásban az akkor
fölállítandó legfelsőbb honvéd-törvényszék
gyakorolja a büntető bíráskodást, vala
mennyi a honvéd-bíróságok hatáskörének
egyátalán alávetett egyén fölött.

Minden honvéd

* Lásd 1890. evi 84. számi Rendeleti Közlönyt.  (Szab.
rend.).

tábornok) hadbíró mint ülnökök és pót
előadók és egy hadbíró mint tanácsjegyző.

A szavazó tagok fele esetről-esetre ve
zényelt katonai állományú (csendőr) törzs
tisztekből is állhat.

A legfelsőbb honvéJtörvényszék, mely
a mozgósítottsági viszony tartamára mint
harmadik és végfolyamodású honvéd-bíró ság
állíttatik fel, hasonlóan állíttatik össze  mint a
honvéd-főtörvényszék.

Minden honvédkerületi bíróságnál egy  
kerületi fogház áll fenn, melynél egy-egy
törzs vagy főtörzsfoglár van rendszeresítve.

E) E l h e l y e z é s é s e l s z á l l á s o l á s .

A. féldandár illetőleg ezredkötelékek föl
állítása óta a honvéd-gyalogcsapatoknál
azon katonai és kiképzési szempontból igen
üdvös törekvéssel találkozunk: minél több
esetleg egy-egy ezredhez tartozó valameny-
nyi zászlóaljat az ezredtörzs állomásán
egyesíteni, hogy ez által az aránylag gyenge
erejű keretek és a tisztikar folytatólagos
kiképzése, valamint a szolgálatkezelés ál
talában és annak ellenőrzése megkönnyít-
tessék.

A honvédelmi minister részéről e tekin
tetben mindenkor követett tervszerű eljá
rásnak köszönhető, hogy a lejárt laktanya
bérszerződések megújításánál ezen kiváló
fontossággal bíró katonai követelmények,  ha
csak a viszonyok megengedték, első sorban
tekintetbe vétettek. Ezen körül ménynek
tulajdonítandó tehát, hogy a
honvédcsapatok elhelyezése tekintetében,
különösen a csapatok összevonása szem
pontjából a honvéd-gyalogság már jelenleg  is
igen messze haladt, mert míg az első
fölállításkor majdnem valamennyi igen
gyenge békeállománynyal bíró zászlóalj

kerületi bíróság a bíró
ság főnökéből (kerületi illetve csendőrkerü
leti parancsnok) egy vagy több hadbíróból
és a bűnesetek megvizsgálása és elbírálá
sánál mint bírósági tanuk, tollvivők, tol
mácsok és társ-birák működő személyek
ből áll.

A honved-fotörvényszéket képezik egy  
tábornok mint elnök; egy tábornok-had
bíró mint irodaigazgató, egyszersmind bíró
(előadó); két ezredes-hadbíró mint rendes
előadók; megfelelő számú tényleges vagy
nem tényleges állományú törzs (esetleg
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mint önnálló test külön-külön helyőrség ben
volt elhelyezve, addig ma már négy
honvédállomást egyesített három zászló
aljjal és 18 ilyent két zászlóaljjal találunk.
(Erre nézve lásd a 7. sz. mellékletet.)

A legutóbbi, a gyalog- és lovascsapa
toknál keresztül vitt 1889-ik évi újjászer
vezéskor bekövetkezett állományfölemelé sek
folytán szükségessé vált laktanya ki
bővítések ez ideig már mind bevégeztettek,
úgy hogy a honvéd-csapatok elhelyezése  ez
idő szerint teljesen kielégíthetőnek je
lezhető.

Megemlékeztünk a Il-ik fejezetben a hon véd-
sátortáborokról és azon indokokról,
melyek azok fölépítéséhez vezettek.

Bármily nagy lett légyen is ezen táborok
értéke annak idejében, a midőn a honvéd-
csapatok rövid tényleges szolgálati idő
mellett csak igen gyönge békeállomány
fölött rendelkeztek, ezen érték a kétévi
tényleges szolgálati idő behozatala óta oly
annyira csökkent, hogy a táborok létjogo
sultsága is megingott.

A meghosszabbított szolgálati idő a csa
patoknak fegyelmezését és kifogástalan
kiképzését az összes szolgálati ágakban le
hetővé teszi; minden ember tartós szabad-
ságoltatásánál olyannyira jól van kiképezve,
hogy a legénység az őszi fegyvergyakor
latokhoz történő bevonulása alkalmával a
legszükségesebbek rövid ismétlése után
magasabb kötelékekbe beállítható, a csapa tok
pedig időveszteség nélkül nagyobb
gyakorlatokhoz indulhatnak, vagyis a hon
védség fegyvergyakorlati ideje újabban főleg
nagyobb kötelékekben tartott harezgyakor-
latokra vegyes fegyvernemekkel igénybe
vehető.

Ezen körülmények természetszerűen a
sátortáborok értékét tetemesen leszállították;

a csapatok legtöbbedre szabadon gyako
rolva váltakozó terepen alkalmaztatnak és  a
fegyelemre való káros hatás nélkül ott
helyeztetnek el, a hol éppen az aznapi
gyakorlatok végződnek, nem pedig a sátor
táborokban, melynek vidékét az előző évi
gyakorlatoktól a legkisebb részletekig oly
jól ismernek.

A sátortáborok tehát a haladásnak estek
áldozatul és fokozatos felhagyásuk illetékes
helyen már ki is mondatott.

F) G a z d á s z a t k e z e l é s é s s z á m v i t e l .
A gazdászatkezelési és számviteli szol

gálatban az 1893-ik évben állott be egy
nagyfontosságú változás, a mennyiben ezen
szolgálat ellátása békében és háborúban
teljesen azonosíttatott és ennek megfelelően a
kikülönített gyalogzászlóaljak is az összes
gazdászatkezelési, számviteli és pénztár
ügyekben az elöljáró ezredparancsnokság-
hoz, illetőleg az annál fölállított kezelő- és
pénztár-bizottsághoz utaltattak.

Ugyancsak az ez évben kiadott gazdá
szatkezelési utasítás értelmében a szám-
ellenőrzés központi, a ministerium szám
vevősége által foganatosítandó kezelésének
föntartása mellett a kerületi parancsnok
ságokhoz az alárendelt számadótestektől
beérkező havi számadásoknak előzetes át
vizsgálására és egyéb, a számviteli szak
mába vágó ügyek elvégzésére ismét egy-
egy számtiszt osztatott be.

A fegyverzet, ruházat és fölszerelési czik-
kek, valamint vonalanyag raktárolása és
kezelése tekintetében a jelen időszak alatt
fontosabb változás nem állott be.
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G) K ü l ö n h o n v é d s é g i á l l o m á n y 

c s o p o r t o k .

a) H el y i a l ka l m a zá s b e l i t i s zt e k . *
A helyi alkalmazásbeli honvédtisztek

állománya oly törzs- és főtisztekből áll,
kik magukat állandóan a csapatszolgálattól
eltérő valamely más szolgálatnak szentelik.

Ezen tisztek két csoportra osztatnak. Az első
csoportba azok osztatnak, kik a hon védelmi
ministeriumban és a magasabb
parancsnokságoknál fogalmazói vagy iroda-
kezelői szolgálatra, a budapesti honvéd-tér-
parancsnokságnál, egyes intézeteknél és a
koronaőrségnél mint parancsnokok vagy
mint beosztott tisztek, s végül a nevelő-  és
képző intézetekben mint tanárok vagy  a
gazdászati szolgálat ellátására alkalmaz
tatnak.

A második csoportba azon tisztek tar
toznak, kik a ministerium és a kerületi
parancsnokságok népfölkelő-osztályában s
végre a népfölkelő-járásokban mint nép
fölkelőnyilvántartó tisztek működnek.

Az első csoportbeli tisztek létszáma nincs
megállapítva, a második csoport állománya
ellenben 7 törzs- és 106 főtiszttel van
rendszeresítve.

Az első csoportba oly csapattisztek he
lyeztetnek át, kik valamely ezen csoport
számára rendszeresített helyen már alkal
mazva vannak vagy voltak és magukat
kellő alkalmazhatóság mellett állandóan
ezen szolgálatnak akarják szentelni.

Áthelyezhetek továbbá a helyi alkalma
zásbeli tisztek mindkét csoportjába:

oly századosok, kik a csapatnál a törzs
tiszti előléptetésről lemondottak és oly törzs-  és
főtisztek, kik felülvizsgáltatásuk alkal mával
»csapatszolgálatra nem alkalmas,

* Szervi határozVíinyokat lásd az 1<St)5. évi 16.  számú
Rendeleti Közlönyben. (Szab. Rend.)

helyi szolgálatra alkalmas« osztályozást
nyertek.

Azon nyugállományú tisztek, kik rend
szeresített helyeken tényleges szolgálat
tételre alkalmaztatnak, »helyi szolgála tot
teljesítő nyugállományú honvédtisz tek«
elnevezés alatt külön összetes állo
mánycsoportot képeznek.

b) H o n v é d l e l k é s ze k . *
Béke idején a honvéd egyéneknél elő

forduló összes lelkészt ténykedéseket általá ban
az illető állomáshelyen levő s a honvéd egyén
hitvallásának megfelelő polgári lel készek
végzik.

Kivételt e tekintetben a római katholikus  
vallásunkra nézve képeznek :

1. a budapesti honvéd-állomás, hol 1898.
november 1 tői kezdve az ottani honvéd
helyőrségi kórházhoz beosztott tényleges
állományú lelkész és

2. a honvédségi Ludovika-Akadémia,  
melyben 1883 óta, valamint a többi honvéd
nevelő- és képző-intézetek, melyekben az.
1898/99-ik évi tanév kezdetétől fogva az
ezen intézeteknél egyúttal a tanári szak
mára is alkalmazott, tehát egyházi tanárok
gyanánt szereplő tényleges állományú hon
véd-lelkészek látják el a lelkészt teendőket.

A honvédség tényleges állományában  
tehát összesen 5, a római katholikus egyház hoz
tartozó lelkész van.

A közvetlen bes irozás útján vagy a  
közös hadseregtől a hadseregbeli szolgálati
kötelezettség teljesítése után áthelyezett
lelkészek a honvéd-lelkészek tartalék állo
mányát képezik. Az ezen állományhoz
tartozók békében semmiféle szolgálattételre
kötelezve nincsenek és két csoportba osz
tatnak ; az egyik csoportba az összes római

* Lásd Szervi határozványokat az 1898. évi 49.
számú Rendeleti Közlönyben (Szab. Rend.)
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és görög katholikus, valamint görög keleti
lelkészek tartoznak, a másikba pedig az
ágostai és helvét hitfelekezetűek, az uni
táriusok és a zsidó hitvallásnak.

c) H onv éd- ha dbí ró i t iszt i kar. *
A honvéd-hadbírói tisztikar rendeltetése:  a

büntető igazságszolgáltatást a honvéd-
bíróságoknál gyakorolni, továbbá az igazság-

véd - hadbírói tisztikar főnöke, továbbá  4
ezredes-, 4 alezredes-, 10 őrnagy-, 24
százados- és 7 főhadnagy-hadbíróból. Ezen
felül 4 díjas és 2 díjtalan hadbíró-gyakor
nok, illetve a gyakornokká való kinevezés
nélkül hivatásszerű hadbíróvá való kiképzés
végett hadbírói gyakorlatra bocsátott egyén
van rendszeresítve.

A honvéd-hadbírói személyzet tartalékos  
állománya 23 hadbíróból áll.

Orvos sebesültvivővel és gyógyszolgával.
ügyi közigazgatás ügykörébe tartozó ügyek
elintézésénél a honvédhatóságok és pa
rancsnokságoknál közreműködni.

Valamennyi honvéd-hadbíró egy összetes
állománycsoportot képez, mely tényleges  és
tartalékos állományra oszlik.

A tényleges állomány béke idején áll:
1 tábornok-hadbíróból, ki egyúttal a hon-

* Lásd Szervi határozványokat az 1894. évi  84.
számú Rendeleti Közlönyben (Szab. rend.) és  m ódosítást az
1898. évi 17. sz. Rendeleti Közlönyben.  (Szab. Rend.)

d) A h o n v é d o r v o s i t iszt ikar. *

A honvédorvosi tisztikar úgy békében,  
mint háborúban az egészségügyi szolgá
latnak a honvédségnél való vezetésére és
végrehajtására van hivatva. Ezenkívül hon
véd-orvosok a honvédségi képzőintézetek ben
és tanfolyamokban mint tanárok is
alkalmaztatnak.

A honvédorvosi tisztikar egy összetes
* Lásd Szervi határozványokat az 1890. évi 4. sz.

Rendeleti Közlönyben. (Szab. rend.)
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állománycsoportot képez, mely tényleges  és
tartalékos állományra oszlik.

A tényleges állomány egy vezértörzs-
orvosból (ki egyúttal a honvédorvosi tiszti kar
főnöke), továbbá 2 első osztályú,  5
második osztályú főtörzsorvosból, 11
törzsorvosból, 119 ezrcdorvos és 8 fő
orvosból áll.

Az egészségügyi szolgálat teljesítésében  a
honvédorvosi tisztikart a segédorvos-
helyettesck (az egyévi önkéntesi évnek
második felét a. tudori fokozat elnyerése
után szolgáló egyének), a legközelebb rend
szeresítendő egészségügyi segédek, továbbá  a
sebesültvivők és gyógyszolgák és mozgó sítás
idején azonfelül a honvéd gyógy szerész-
tisztviselők támogatják.

c) H o n v é d - k e ze l ő t i s zt e k . *
A honvéd-kezelőtisztek a gazdászat-

kezelési és számviteli szolgálat ellátására a
honvédcsapatoknál és intézeteknél, továbbá
szakmájukba vágó irodai szolgálatoknak
elvégzésére a magasabb parancsnokságok nál
és hatóságoknál vannak hivatva.

A kezelő tisztikar, mely tényleges és
tartalékos állományra oszlik, egy összetes
állománycsoportot képez.

A tényleges állomány 52 százados,  49
főhadnagy és 51 hadnagy kezelőtisztből  áll. A
tényleges állomány kiegészíttetik a
kezelőtiszti vizsgát letett törzsőrmesterek nek
kinevezése, tartalékos kezelőtiszteknek
ténvlegesítése, csapattiszteknek kezelőtisz
tekké való áthelyezése és végül a honvéd
nevelő- és képző-intézeteknek oly növen
dékei által, kik ezen szakmába való kikép
zésre kirendeltettek.

* Lásd az A— 17 jelzetű szabályzatot (átdolgozás alatt).

f ) H o n v é d - h a d b i zt o s s á g i t i s zt v i s e l ő k .
A honvéd-hadbiztossági tisztviselők az

élelmezésre, a ruházatra, fölszerelésre és
elszállásolásra vonatkozó gazdászatkczelési
szolgálatnak vezetésére és ellenőrzésére
vannak hivatva.

Ezen tisztviselők egy külön állomány-  
csoportot képeznek és jelenlegi békeállo
mányuk egy vezérhadbiztosból, 10 I-ső és II-
od osztályú főhadbiztosból, 13 hadbiz
tosból és 27 alhadbiztosból áll.

A vezérhadbiztos a honvéd-had biztosság  
főnöke és a honvédelmi ministerium II-ik
ügycsoportjának főnöke. (Ez idő szerint
ezen hely egy vezérőrnagygyal van be
töltve.)

A honvéd-hadbiztosság békében a had
biztossági tanfolyamot megfelelő eredmény
nyel végzett katonaállományú tisztek, ke
zelőtisztek és számtisztek által egészít-
tetik ki.

g) H o n v é d - s zá m e l l e n ő r ző t i s zt v i s e l ő k . * *

A honvéd számellenőrző tisztviselők a
honvédelmi ministerium számvivőségénél  és
a honvédkerületi parancsnokságoknál  a
számviteli és számellenőrző szolgálat
ellátására vannak hivatva. A számellen
őrző tisztviselők külön állománycsoportot
képeznek, mely a tényleges és a tartalék
állományra oszlik.

A tényleges állomány egy I-ső osztályú  
számtanácsosból esetleg ministeri tanácsos
ból*11* három 11-od osztályú főszámtanácsos
ból, tíz számtanácsosból, 51 (I , II. és III.
osztályú) számtisztből, 19 számjárulnokból és
tíz számgyakornokból áll.

* Lásd Szervi határozványokat az 1890. évi 81. sz.  
Rendeleti Közlönyben.

** Lásd Szervi határozványokat az 1897. évi 59.  
számú Rendeleti Közlönyben. (Szab. rend.)

*** Az I. oszt. főszámtanácsos (miniszteri taná
csos) egyúttal a számvevőség főnöke.
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A számellenőrző tisztviselők kiegészít
tetnek oly egyénekből, a kik érettségi vizs gát
tettek, sem hadseregbeli, sem pedig
honvédségi szolgálati kötelezettség alatt
nem állanak, továbbá a honvéd képző- és
nevelőintézeteknek oly növendékei által,  kik
ezen szakmába való kiképzés végett
kirendeltetnek és végül megfelelő előkép
zettséggel bíró és erre alkalmas altisztek ből.
Valamennyi jelöltnek szakvizsgát kell tenni,
mely vizsga az 1897. évig az ezen szakmára
törekvőktől nem követeltetett.

h) H o n v é d á l l a t o r v o s i t i s zt v i s e l ő k . *
A honvédállatorvosok a honvédhuszár-

csapatoknál, a Ludovika-Akadémián és a
központi honvéd lovasiskolában az állat
egészségügyi szolgálat ellátására vannak
hivatva és mint honvédségi tisztviselők
külön állománycsoportot képeznek.

Békeállományuk nyolcz (I. és II. osz
tályú) főállatorvosból, nyolcz állatorvosból  és
hat alállatorvosból áll. Az állatorvosok
tényleges állománya kiegészíttetik: oly
gyógykovácsok által, kik az állatorvos
oklevelet elnyerték, a tartalékból való át
helyezések által és végül polgári állat
orvosok kinevezése által.

i) Eg yé b h o n v é d t i s zt v i s e l ő k .
A honvédség nem tényleges állományá ban

lévő gyógyszerész, — élelmezési — és
építészeti számvivő - tisztviselők békében
ényleges szolgálattételre nem vétetnek

igénybe.
A honvéd-gyógyszerész tisztviselők nem

tényleges állománya kiegészíttetik részben  a
honvédséghez közvetlenül besorozott

* Lásd Szervi határozványukat az 1897. évi 41. számú
Rendeleti Közlönyben. (Szab. rend.)

egyévi önkéntes gyógyszerészek által, kik
tényleges szolgálatuknak teljesítése után a
tartalékban gyógyszerész-gyakornokokká
vagy járulnokokká neveztetnek ki, részben
pedig oly gyógyszerész-tisztviselők által,  kik
hadseregbeli szolgálati kötelezettségük
teljesítése után a honvédséghez helyeztet nek
át.

Az élelmezési tisztviselők, valamint az
építészeti számvivő tisztviselők nem tény
leges állománya kizárólag olyanok által
egészíttetik ki, a kik hadseregbeli szolgá lati
kötelezettségük teljesítése után a hon védség
tartalékába helyeztetnek át.

H) Ö l t ö z e t é s f ö l s z e r e l é s .
Uj öltözeti és fölszerelési szabályzat  

1892-ben jelent meg, a midőn az 1870.
évi hatályon kívül helyeztetett.

Lovasitott gyalog-tií-zt n i e n e t ö U ö z e t b e n .
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G y al o g s á g .

Λ legfontosabb változás a gyalogság
öltözetében és fölszerelésében jelen idő
szak alatt annak az 1888. évi mintájú

Honvéd gyalogos köpeny nélkül.

8 milliméter űrméretű ismétlő puskával  
történt ellátása alkalmával az 1890—91-ik
évben következett be, a midőn a gyalog
sági fölszerelés és annak hordmódja is
teljesen módosíttatott. A módosítás majd
nem az összes fölszerelési czikkeket érin
tette (szíjazat hátiböröndön stb .; töltény-  
börönd, tölténytáskák, derékszíj, tábori  
kulacs, főzőedény, kenyér*tarisznya stb.).

1891- bcn a legénység számára a máso
dik pár bakancs helyett könnyebb lábbeli
rendszeresíttetett, azonkívül a tiszti és le
génységi csákók módosíttattak (eddigi kis
kerek czímer helyett paizsalakú állam-
czímer; tiszti csákóra fémrózsa helyett
ilyen aranysodronyból; valamennyi színe
búzérvörösről sötétkékre változtatott).

1892- ben a legénység 7—7 élelemzacs
kóval (hat-féle nagyságban) láttatott el.

Lo va s sá g .

1891- ben a lovassági csákók eddigi ke
rek czímere is paizsalakúval pótoltatott.

Az 1892. évi új öltözeti és fölszerelési
szabályzat a lovasságnak az új ismétlő-  
karabélylyal történt fölfegyverzését és több-  
rendbeli módosítást a fölszerelésen és mál-  
házáson tartalmaz (nevezetesen módosult  
a kettős málhatáska, a tölténytáskák, a
szíjazat, nyeregtakaró, kengyelvas, abrakos  
tarisznya stb. ; változott végül az élelem
zacskók száma is, a műszaki szerelvény  
és annak málházása). Ugyanez évben is
mét az 1869-ik évi díszesebb zsinórzat  
rendszeresíttetett a tiszti és legénységi
mentén (és atillán).

1895-ben a lovas táviró-járőr-fölszerelés  
szabály oztatott.

H el y i a l k a l m a zá s b e l i t i s zt e k .
1892- ben az addigi gyalogsági tiszti

nadrág helyett a kékszürke pantalló búzér-  
vörös szegélyzettel rendszeresíttetett.

A l e l k é s ze k , hadbírák, o r v o s o k é s k e ze l ő 
t i s zt e k .

öltözete ezen időszak alatt nem vál
tozott. 1894-ben a vezértörzsorvos öltö
zete következőkép állapíttatott meg : csákó
mint a magyar öltözetű tábornokoké, de
fekete toliforgóval; sapka mint a tábor
nokoké ; atilla világoskék posztóból skar
látvörös béléssel és ily szegélyű fekete
bársonygallérral, egyébként szabás, zsi
nórzat stb. olyan, mint a magyar öltözetű
tábornoké; kabát, zubbony, köpeny és
nadrágok mint a cs. és kir. vezértörzs
orvosoké.

H a db i zt o s s á g i t i s zt v i s e l ő k .

1892-ben ezen tisztviselők magyar dísz-
nadrágja és díszcsizmája törültetett és a

í)



Lovasság nyári menetöltözetben.

vezérhadbiztos számára dísznadrág gya nánt
a kékszürke pantalló arany paszo
mánynyal rendszeresíttetett.

S zá m v e v ő s é g i t i s zt v i s e l ő k .
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Él e l m e zé s i t i s zt v i s e l ő k .

G y ó g y s ze r é s zi t i s zt v i s e l ő k .
Ép í t é s ze t i s zá m v i v ő t i s zt v i s e l ő k é s á l l a t 

o r v o s o k .
1892-ben csakis a hajtókák stb. eddigi

kék színe a gyógyszerészeknél buzérvörósre  és
az építészeti számvivőknél meggyszin-
vörösre változtattatott. Egyébként semmi
sem módosult.

H on vé d - k a r m e s t e r e k .
Kucsma ezüst vitézkötéssel; tiszti

sapka, gyalog tiszti atilla és zubbony
ezüst zsinórral, fehér gombokkal és  a
galléron ezüst lanttal; nadrág mint az
orvosoké, gyalogtiszti köpeny  fehér
gombokkal.

1890-ben egyenruhájuk gallérjai (haj-  
* tokái) és a szegélyek, valamint a kucsma  leffentyűje
alizarinvörösre (eddig kék) vál

toztattatok.
1892-ben a magyar dísznadrág és csizma

törültetett.
1898-ban a számvevőségi főnök egyen

ruhája, ha az illető ministeri taná
csos, szabályoztatok (általában olyan,  
mjnt a vezérhadbiztosé illetőleg a  
számellenőrző tisztviselőké.)

Lovasság teli menetöltözetben.
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darabok ujjain is selyem paszományt vi
selnek, míg a Ludovika-Akadémia növen

Az 1898. év őszével felállított új hon
véd nevelő- és képző-intézetek növendé
keinek ruházata sötétkék csákóból, tiszt-
helyettesi sapkából, sötétkék-vörös zsinór-
zatú atillából, ugyanily zubbonyból, kék
szürke köpenyből és világos kék, vörös
szegélyzetű pantallóból áll. A hadapród
iskolák növendékei az atilla és zubbony
gallérján sárga selyem kitüntetést, a fő
reáliskola növendékei ezenfelül e ruha

dékei úgy a galléron, valamint az ujjakon
arany kitüntetést, illetve paszományt.

A növendékek fegyverzete a hadapród
iskolák és főreáliskola I. és II. évfolyamai
ban átalakított és szuronynyal ellátott ka
rabélyokból, a hadapródiskolák III. és IV.
évfolyamában, valamint a főreáliskola III.
évfolyamában, továbbá a Ludovika-Aka-
démián a gyalogsági ismétlő puskából áll.

9*



FÜGGELÉK.

A honvédség fejlődésének fönt leirt rövid
története nem volna teljes, ha a követ
kezőkben a magyar koronaőrséget, a ma gyar
népfölkelést és a magyar csendőrséget  nem
ismertetnők. Bár ezen intézmények
mindegyike egymagában is egy külön egé szet
képez, mégis mint az alábbiakból még
kivehető, azok a magyar honvédséggel oly
benső szervi összeköttetésben állanak, hogy
tárgyalásukat e helyt ezen körülmény iga
zolja.

A m a g y a r k o r o n a ő r s é g .
A magyar szent korona, a koronázási  és

egyéb országos jelvények békében és
háborúban való őrzésével eredetileg a szé
kesfehérvári káptalan kanonokjai voltak
megbízva és csak Mátyás király idejében
(1404) bízatott ezen feladat egv katonai lag
szervezett őrcsapatra. Ezen testület
szervezete igen sokszor megváltozott; a
koronaőrség többször feloszlattatott,  majd
pedig ismét felállíttatott. Az 1849-ik évben
egy gránátos század alakjában  találjuk a
budai királyi váriakban. Még ugyanezen
évben ezen század is fel oszlattatott, de
már 1861-ben újból fel állítva eme gránátos
század, a koronaőrség

teendőit 1872 január 1-ig végezte, a mi
dőn a magyar honvédség kebeléből föl
állított önálló katonai osztály »magyar
királyi koronaőrség« elnevezés alatt léte-
síttetett és a szent korona a koronázási és
egyéb országos jelvények őrizetével meg-
bizatott.

Eme 1872. évi szervezetében megmaradt  
a koronaőrség 1896-ig, vagyis az ezred
éves országos kiállítás megnyitásáig, a
midőn főleg a koronaőrség legénységének
kiegészítését, annak illetékeit és ruházatát
érintő új szervezetet nyert.*

A koronaőrség különleges rendeltetésére  
nézve az országgyűlés által megválasztott  két
koronaőrnek van alárendelve, minden  egyéb
szolgálat tekintetében, továbbá kato nai,
fegyelmi és gazdászat-kezelési szem pontból
pedig a budapesti I-ső honvéd  kerületi
parancsnokságnak (részben mint honvéd-
állomásparancsnokságnak), továbbá  a honvéd-
főparancsnokság útján a hon védelmi
ministernek.

Történelmi rendeltetésen kívül a korona-
őrség a legfelsőbb udvarnál időnként meg
tartandó ünnepélyeknél és díszszertartások-

* Lásd Szervi határozványokat az 1SÍ)(>. évi 1(>.
számú Rend. Közlönyt. (Szab. rend.)



nál, továbbá katonai és egyházi ünnepeken
sorfal vagy kisérő különítményként is részt
vehet.

A koronaőrség a magyar honvédség
tényleges állományában levő és ezen szol
gálatra önként jelentkező szakaszvezetők  és
tizedesek, valamint őrvezetők és ezekkel
egyenrangú tisztesek által, esetleg önként
jelentkezők hiányában ily alkalmas egyé
neknek vezénylése által cgészíttetik ki.

Az 1890-ik évig a koronaőrség állomá nya
csakis rendfokozatnélküli legénység  által
töltetett be, ez évtől kezdve azonban  annak
kebelébe csakis teljesen kiképzett,  jól
minősített, nőtlen vagy gyermektelen
özvegy honvédaltisztek és ezekkel egyen
rangú tisztesek vehetők fel, a kik legalább  170
cm. testmagassággal, erőteljes test alkattal
és tetszetős külsővel bírnak.

A koronaőrségbe való önkéntes belépés
azelőtt egy, most pedig négy évi tényleges
szolgálatra kötelez, melynek leteltével a
szolgálati idő évről-évre meghosszabbítható.

A koronaőrségnek mai szervezésszerű
létszáma a következő: 1 helyi alkalmazás beli
százados mint parancsnok, 1 alantos  tiszt, 1
kezelőtiszt, 1 koronaőr-őrmester,  2
szakaszvezető, 3 tizedes, 40 koronaőr
gyalogos, 2 kürtös, 3 tisztiszolga és 5 házi
szolga, utóbbiak a közönséges házi szol
gálat végzésére.

A koronaőrségbeli legénység külön meg
határozott illetékekben részesül.

Ruházat. Díszöltözet: oxidált aczél bá
dogból készült sisak sastollal, buzérvörös
atilla (mente), melyeken a mellzsinórok
helyét öt pár ezüstszínű fémből készült
mellcsatt foglalja e l; buzérvörös csizma
nadrág, barna, finom borjubőrből készült
csizma, fekete nyakravaló lelógó fehér roj
tokkal ; 74T) cm. hosszú egyenes díszkard
fehér kardkötővel és 230 cm. hosszú alabárd.

Közönséges kimenői öltözetnél a korona

őrség legénysége fekete tiszthelyettesi sap kát
buzérvörös varrás-szegélyzettel, sötét zöld
atillát, kékes-szürke posztó pantallót
buzérvörös szegélyzettel és egy 80 cm.
hosszú hajlított szolgálati kardot (az eddigi
utászkard helyett) visel. A köpeny közép-
finom posztóból készül, hasonló a honvéd
legénységi köpenyhez, de fehér gombokkal  és
azokon a magyar korona bronz jelvé nyével.

Az 1896-ik évi új szervezet alkalmával  
a koronaőrség legénysége számára, mely
addig lőfegyverrel nem volt ellátva, az
ismétlő puska szuronynyal rendszeresít-
tetett.

A m a g y a r n é p f ö l k e l é s .
Az 1868-ik évi védtörvénynyel és hon

védségi törvénynyel egyidejűleg megjelent  és
a magyar népfölkelésről szóló 1868-ik évi
XLII. törvényczikk a magyar népföl- kelési
intézményt a következő alapra fek tette :

A népfölkelés oly önkéntesekből alakí
tandó, a kik sem a sorhad (hadtengerészet),  sem
pedig a honvédséghez nem tartoznak.

A népfölkelés behívása és szervezése  
O Felsége parancsa alapján a honvédelmi
minister útján csak akkor foganatosítandó,  ha
az országot ellenséges támadás közvet lenül
fenyegeti, még pedig oly terjedelem ben, a
mint azt a viszonyok épp meg kívánják.

A népfölkelés általában a hadsereget és
a honvédséget az által támogassa, hogy a
hadszíntér előkészítésénél alkalmazva, az
ellenséget lehetőleg sok oldalról nyugtala
nítsa és károsítsa, összeköttetéseket meg
szakítson vagy helyreállítson, akadályokat
készítsen, végül, hogy a küldöncz- és a
hadi czél által követelt egyéb szolgálatokat
végezze.
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A fölfegyverzett népfölkelő csoportok és
annak munkásosztagai maguk választják  meg
fő- és altisztjeiket, és végül a nép-  fölkelő-
tisztek és a legénység közönséges
ruházatukat megtartják és ismertető jel
gyanánt csakis egy nemzeti színű kar
szalagot viselnek.

A népfölkelés fölfegyverzéséről és föl
szereléséről az említett 1868-iki törvény
semminemű rendelkezést nem tartalmazott.  Az
ezen törvény által a népfölkelés szer
vezésére adott alap nem lehetett czélszerű,
egyrészt, mert a mai viszonyok között, a
midőn a mozgósításnak gyors keresztül
vitele és a hadüzenet után mihamarább
felveendő hadműveletek egy békében előre nem
szervezett és fölfegyverzett, valamint  ki nem
képezett embertömeg sikeres alkal mazását
teljesen kizárja, másrészt pedig,  mert az
önkéntes belépés ezen intézménybe  is oly
bizonytalan alap, melylyel csak némi
határozottsággal is alig lehet előre szá
molni.

Hogy tehát a honvédség bizonyos alá
rendelt szolgálatoktól — melyek éppen a nép
fölkelésnek tökéletlen szervezése folytán
eddig általa voltak komoly esetben vég
zendők — fölmentessék és háborúban fon
tosabb föladatok megoldására teljesen ren
delkezésre maradjon, hogy továbbá a véderő
általában a népfölkelés által, mint a fegy
veres erő kiegészítő része által gyarapít-
tassék, ezen intézménynek újjászervezése
elodázhatlanná vált.

Ezt czélozta az 1886-ik évi XX. törvény-
czikk, mely a következő alapelveket álla
pította meg:

A népfölkelés a fegyveres erő kiegészítő
része és mint ilyen, a nemzetközi jog ol
talma alá helyeztetik.

A népfölkelési kötelezettség meghatáro zott
időig kiterjed minden honpolgárra, a  ki a
közös hadsereg és honvédség kötelé

kébe nem tartozik és a ki akár az általános,
akár csak a népfölkelési szolgálathoz szük
séges védképességgel bír.

A népfölkelésrc kötelezettek két osz
tályba soroztainak: az első osztályba tar
toznak az összes népfölkelésrc kötelezettek
azon év elejétől fogva, melyben 19-ik élet
évöket betöltik, azon év végéig, melyben
37-ik életévöket meghaladják ; a második
osztályba pedig azon év január hó 1-től
fogva, a melyben 38-ik életévöket meghalad ják
azon évi deczember hó 31-ig, a mely ben
42-ik életévüket betöltik.

Azok, a kik a népfölkelés kötelékében
nem állanak, abba önként beléphetnek.

A népfölkelés fölhívása Ő Felsége paran
csára a ministertanács meghallgatása után
fenyegető vagy kitört háború esetében
annak tartamára és azon mérvben történik,  a
melyben azt a honvédelem érdekei meg
követelik.

A fölhívott népfölkelés alkalmazása az  
Ő Felsége által kinevezett parancsnok által
eszközöltetik.

A népfölkelés rendszerint az ország hatá
rain belül alkalmaztatik; azonban kivéte
lesen a magyar korona országain kívül is
alkalmazható, de erre mindannyiszor a tör
vényhozás külön intézkedése — az ország-
gyűlés együtt nem létében annak utólagos
jóváhagyása — szükséges.

Az első osztályú népfölkelés rendkívüli  
szükség esetében a hadseregnek, valamint  a
honvédségnek kiegészítésére is igénybe
vehető.

A népfölkelés katonailag fölszerelendő  
és fölruházandó és annak szolgálati nyelve,
rangfokozati jelvényei, fölszerelése, fegy
verzete, szolgálati és gyakorlati szabályai
hasonlók a honvédségéhez.

A népfölkeléshez beidézett egyének a
szolgálattétel ideje alatt a katonai büntető  és
fegyelmi szabályok alatt állanak.
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A békében már kijelölendő népfölkelési
tiszteket Ő Felsége nevezi ki.

A népfelkelésre kötelezettek már béké ben
nyilvántartandók; ezen nyilvántar tást,
valamint a népfölkelésnek harczá-  szati
egysegekbe való beosztását a honvéd
parancsnokságok eszközük.

A népfölkelés keretei már béke idejében
jelölendők ki.

A felsorolt törvényes határozványok
alapján a honvédelmi ministeriumban már  az
1887-ik évben kidolgoztatott a népföl kelésre
vonatkozó utasítás, mely utasításban  mindazon
részletes intézkedések vétettek  fel, melyek
a törvények végrehajtására  nézve
szükségeseknek mutatkoztak.

Mindenekelőtt a létező honvéd-zászló
aljak mindegyikénél egy népfölkelési járás
létesíttetett, melynek területe az illető hon véd
zászlóalj területével megegyezett. Ösz-  szesen
tehát 92 népfölkelési járás volt, melyeknek
száma azonban 1889-ben, am i dőn két új
honvéd-zászlóalj állíttatott fel, 94-re
szaporodott.

Minden népfölkelő-járásban egy népföl
kelési járás-parancsnokság és egy népföl
kelési nyilvántartóság rendszeresíttetett.
Járásparancsnok az illető honvéd-zászlóalj-
parancsnok és a nyilvántartóság egy főtiszt ből
és a szükséges segédszemélyzetből áll.

A népfölkelési nyilvántartóságok, vala
mint a népfölkelés nyilvántartására hivatott
községek külön-külön tartják a népfölke lési
kötelezetteket nyilván és pedig:

-4) A katonailag kiképzetteket.
B) A katonailag ki nem képzetteket.
Az .4) alosztálybeliek fölvétele a nyilván

tartásba a hadsereg vagy honvédség köte
lékéből történt elbocsátás alkalmával az
illető csapattól vett értesítés alapján tör
ténik, míg a B) alosztálybeliek a 19 éves
ifjaknak minden évben történő összeírása
alapján vétetnek nyilvántartásba.

Az ^4) alosztálybeliek törlése a népföl
kelési szolgálati kötelezettség teljesítése
után, tehát a 42-ik életév betöltésével, vagy
pedig előbbeni fogyaték (halál, kivándorlás)
esetében történik.

A B) alosztályból az illető évfolyam soro
zás! eredményéhez képest az alkalmasok
gyanánt besorozottak, továbbá a 42-ik élet
évöket betöltötték s végül az előbb is fogya
tékba jutottak töröltetnek.

A népfölkelés czéljának és hivatásának  
megfelelően, már béke idején megfelelően
szerveztetek és a népfölkelésre kötelezettek  a
törvényes határozványok keretében év
folyamonként külön csoportokba osztatnak,
hogy háború esetén akadálytalanul és köz
vetlenül rendeltetésüknek átadhatók legye nek
és pedig:

A) csoport. Fegyveres népfölkelő csapa
tok alakítására kizárólag katonailag kikép zett
elemek lévén alkalmazandók, e czélra  a
népfelkelők első osztályából a 35, 3(1 és 37
évesek, — a mennyiben a hadsereg vagy
honvédség számára (lásd alább B) csoportot)
igénybe nem vétetnek — továbbá a 2-od
osztályú népfölkclésből mindazon egyének
tartandók fenn, kik a hadseregben, hon
védségben vagy haditengerészetben szol
gáltak és a népfölkelésnél fegyveres szol
gálatra alkalmasak.

Ji) csoport. A hadsereg és a honvéd
ségnek kiegészítésére a népfölkelés első
osztályába tartozó mindazon emberek szol
gálnak, kik hadi szolgálatra alkalmasak.  A
kiválasztás mozgósításkor a bemutató szemle
alkalmával történik- A tábori csa patok
soraiba úgy a hadseregnél, mint a
honvédségnél kiegészítés gyanánt csak kato
nailag kiképzett emberek állíthatók, a ki nem
képzettek tehát előbb a hadsereg, illetőleg a
honvédség póttesteinél kiképzendők.

(Ezen csoportba tartoznak azon egyé
nek is, kik 12 évi védkötelezettségüknek
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teljesítése után a honvédségből vagy köz
vetlenül a hadseregből elbocsájtattak és
beálló szükség esetére népfölkelői kötele
zettségüknek legközelebbi két éven át ki
egészítési czélokra föntartandók.)

C) csoport. Egyéb hadi szolgálatokra a
népfölkelés felhívott évfolyamaiból a szük
séghez képest mindazon egyének alkalmaz
hatók, kik a bemutató-szemle alkalmával  a
fegyveres szolgálatra nem alkalmasak nak
találtattak, vagy az előbb említett cso portok
egyikébe be nem soroltattak. Ezen  egyénekből
kézműves- és munkás-osztagok  alakíttatnak.

A hadsereg különleges fegyvernemeiből  és
intézeteiből származó és a népfölkelés  első
osztályába tartozó egyének mozgósí tás
esetében a közös hadsereg rendelke zésére
bocsájtatnak ; a második osztályba  tartozó
egyének ellenben ugyanazon el járás alá
esnek, mint a népfölkelés ezen osztályába
tartozó más egyének.

Az A) csoportbeli emberekből alakított
népfelkelő-zászlóaljak vagy önállóan, vagy
pedig ezred- (dandár) kötelékbe egyesítve,
továbbá a népfölkelő lovas-századok azon
rendeltetéssel bírnak, hogy a hadsereg vagy  a
honvédség által kiállított helyőrségi és
hadtáp-csapatokat fölváltsák, mi mellett
ezen csapatok lehetőleg rövid idő alatt az
ország és a határok védelmére, továbbá a
népfölkelésnek kijutó egyéb feladatok tel
jesítésére rendelkezésre álljanak.

Mindezen alakulások keretei már béké ben
nyilvántartatnak és a hadi állomány
mozgósításkor a legénység bevonulásának
mérvéhez képest födöztetik.

A póttestek, melyek minden népfölkelő
nyilvántartóságnál fölállíttatnak és melyek hez
a gyalogságnál ki nem képezett em berek is
beoszthatok, a háború folyama  alatt a
népfölkelő-alakulásoknál beálló fo gyatékok
pótlására vannak hivatva.

A népfölkelő-alakulások szervezete azonos  
a hadseregbeli és honvédcsapatok szer
vezetével. A népfölkelő csapatok ruházata,
fölszerelése és fegyverzete már békében
készletben tartatik és ezen készletek min den
honvédzászlóaljnál és minden huszár ezrednél
e czélra külön fölállított népföl- kelő-
raktárban külön gondoztatnak.

Az ezen alakuláshoz szükséges tisztikar
kiegészíttetik :

a) oly nyugállománybeli tisztek által, kik
népfölkelési szolgálatra alkalmasak és moz
gósítás esetén a hadseregben vagy a hon
védségnél alkalmazást nem nyernek;

h) szolgálatonkiviili viszonyban álló tisz
tek által, az előbbi föltételek alatt;

c) oly volt tisztek által, kik a nélkül,  
hogy becsületsértő vétséget követtek volna  el,
a hadsereg vagy a honvédségből ki léptek,
vagy a tiszti rangról leköszöntek;

d) oly polgári egyének által, kik fedd-  
hetlen jellem, hazafias érzület és maga
tartás folytán köztiszteletben állanak, ha
általában a népfölkelési tiszti állásra al
kalmasak és arra önként jelentkeznek;

e) oly volt altisztek által, kik védköte-  
lezettségük teljesítése után a hadseregből
vagy a honvédségből kiléptek és kiváló
tulajdonságaik folytán népfölkelési tiszti
szolgálatra alkalmasaknak ismertetnek ;
végül

f ) a népfölkelésrc nem köteles oly egyé
nek által, kik tiszti szolgálatra alkalma
sak és ebbeli kineveztetésüket maguk
óhajtják.

A törvényes népfölkelési kötelezettség az
a) és b) alatt említett tiszteknél a betöltött  60-
ik életévig tart. A c)-től /)-ig felsorolt
egyének a népfölkelés fölhívása alkalmával  és
rendszerint csak a népfülkelés mozgó-
sítottságának idejére neveztetnek ki nép
fölkelő-tisztekké.

Az orvosok, az élelmezési és egyéb



tisztviselők szükséglete hasonló módon
födöztetik.

A népfölkelő lovasalakulások az 1892-ik
évtől kezdve minden honvédhuszárezred nél
fönnálló népfölkelő huszámyilvántartó-  ságnál
külön is nyilvántartatnak.

A népfölkelő járásparancsnokságok a
járásokban előforduló összes népfölkelési
ügyek közvetlen vezetésére, valamint a
gazdászatkezelési teendők ellátására van nak
hivatva. Hasonló hatáskörrel bírnak  a
honvédhuszár-ezredparancsnokságok, a
népfölkelő lovasság ügyei tekintetében.

A honvédgyalogezred parancsnokságok,
továbbá a gyalog- és lovasdandár-parancs-
nokságok népfölkelési ügyekben csak ellen
őrző hatóságok.

A honvédkerületi parancsnokságok mint
népfölkelő területi hatóságok a honvédelmi
minister rendelkezéseinek keresztülvitelét
közvetítik, a népfölkelő nyilvántartóságokat,  a
mozgósítási előmunkálatokat és az eset leges
mozgósítás keresztülvitelét ellenőrzik  s végül
a népfölkelő csapatok megfelelő
harczkészültségéről gondoskodnak. Ezen
parancsnokságoknál békében egy külön
osztály (egy törzs- és egy főtiszt) van a
népfölkelési ügyek ellátására rendszeresítve.

A honvéd-főparancsnokság is elöljáró
hatósága a népfölkelő hatóságoknak. Kü
lönös hivatásához tartozik a mozgósítási
munkálatok felülbírálása és a népfölkelő-
fölszerelési készletek megszemlélése.

A honvédlovassági felügyelő a népföl
kelő lovasság ügyeiben mint a honvédelmi
minister szakközege szerepel.

A népfölkelés központi vezetése a hon
védelmi minister kezében van, a ki álta
lában a népfölkelésről szóló törvény végre
hajtásával van megbízva. A népfölkelés
szervezetére, ruházatára, fölszerelésére,
fegyverzetére, továbbá a behívásra és cl-
bocsájtásra vonatkozó összes rendelkezések

tehát az ő hatáskörébe tartoznak. A nép
fölkelést érintő összes ügyek a honvédelmi
ministerium egy külön ügyosztályában  (a
IV-ikben) végeztetnek.

A fölhívott népfölkelésből alakuló csa
pattesteknél a gazdászatkezelési szolgálat
elvileg ugyanazon szabályok szerint intéz-
tetik mint a honvédségnél.

Kiemelendő, hogy az ország törvény-  
hatóságai, valamint a járási tisztviselők a
népfölkelés nyilvántartása, fölhívása és be
hívása tekintetében a községekkel szem ben
részint közvetítő, részint pedig ellen őrző
hatóságokat képeznek.

Az 1894. évben megjelent 1893-ik évi
XXXVII. törvényezikk az összes katonai lag
kiképzett népfölkelők számára minden  évre az
egyszeri jelentkezési kötelezettséget  rendelte el,
mely kötelezettség azon ki nem képezett
népfölkelőkre is kiterjesztetett, a  kik
mozgósítás esetére külön szolgálati
rendeltetést nyernek. Utóbbiak még rendes
tartózkodási helyük változását is kötelesek
bejelenteni.

Ezen jelentkezéseknek átvétele czéljából
minden évben oly időben, a midőn az or
szág lakosságának rendes foglalkozása
legkevesebbet zavartatik, az erre kijelölt
polgári hatóságok által egy-egy népfölkelő
nyilvántartó tiszt jelenlétében az ellen
őrzési szemlékhez hasonló szemle tartatik.

A honvédelmi ministeriumban, a honvéd
kerületi parancsnokságoknál, valamint a
népfölkelő nyilvántartóságoknál a népföl
kelési ügyek ellátására rendszeresített tisz tek
a honvéd helyi alkalmazásbeli tisztek
állományába tartoznak és ezen tisztek álló-
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mányában mint »népfölkelő nyilvántartó
tisztek« külön csoportot képeznek. Ezen
tisztek egyenruhája egyenlő a helyi alkal
mazásbeli honvédtisztek egyenruhájával,
csakhogy fehér gombokat és fehér kitün
tetési jelvényeket viselnek. Háborúban a
népfölkelő tisztek és a legénység ruházata
olyan mint a honvédségnél, csakhogy meg
különböztetésül a gombok és rendfokozati
jelvények fehérek.

A m a g y a r c s e n d ő r s é g .
A magyar királyi csendőrség jelenlegi

szervezete csak az 1881-ik év óta áll fönn
ugyan, mindazonáltal a magyar csendőrség
fölállításának eszméje sokkal régibb keletű.

Már 1847-ben a csendőrségnek a lom-
bard-velenczei csendőrség mintájára ha
zánkban is leendő szervezése czéljából
mozgalom indult meg, mely mozgalomnak
azonban az 1848-ik évi események csak
hamar véget vetettek, úgy, hogy az eszme
csak a következő 1849-ik évben volt meg
valósítható. Ez év augusztus havában
ugyanis Pozsonyban az 1-ső és 1850. január
hóban Győrött a 2-ik csász. kir. csendőr
ezred a lombardiai csendőrség mintájára
állíttatott föl. Később ezen intézmény tete
mesen kibővíttetett és az egész osztrák
magyar monarchiára kiterjesztetett. Foko
zatosan 19 csendőrezred állíttatott föl,
melyek azonban 1860-ban ismét 10-re let tek
leszállítva. A csendőrezredek közül
Magyarországon az 5., 6., 7., 8., 9. és 10-ik
számúak voltak elhelyezve. Az alkotmány nak
1867-ben történt visszaállítása után az  erdélyi
és horvát-szlavon csendőrezredeken  kívül az
összes többi magyarországi ezre-  dek fel
lettek oszlatva és egyúttal tárgya lások
indíttattak meg az iránt, hogy a meg maradt
8., illetve 10-ik számú országos
csendőrparancsnokságok a közös hadügy-

minister fenhatósága alól a magyar kor
mány fenhatósága alá helyeztessenek. Ez  
és a magyar, illetve horvát szolgálati nyelv
nek rendszeresítése az eddigi német szol
gálati nyelv helyett az 1876-ik évben követ
kezett be és az említett két csendőrparancs
nokság »magyar kir. erdélyi csendőrparancs
nokság«, illetve »magyar kir. horvát-szlavon  
csendőrparancsnokság« elnevezést nyert.  
Ezen időtől fogva a magyar kir. honvé
delmi minister a nevezett csendőrségre  
nézve katonai és személyi ügyekben a leg
főbb hatóság, míg a közbiztonsági szolgá
latra nézve a belügyministernek, illetve a
horvát-szlavon-dalmát bánnak fenhatósága  
változást nem szenvedett.

A közbiztonsági szolgálatnak ki nem elé
gítő volta és hiányossága Magyarország
többi részeiben csakhamar a csendőrségi
intézmény kiterjesztését az egész országra
tette szükségessé és ezen kiterjesztés való
ságban az 1881-ik évi, a közbiztonsági szol
gálat szervezéséről szóló III-ik törvényezikk  és
a csendőrségi legénység állományának
kiegészítéséről szóló 1881-ik évi Il-ik tör
vényezikk alapján csakhamar be is követ
kezett.

Ezen két törvény alapján foganatosítta
tott a magyar csendőrség jelenlegi szerve
zete és 1882-ik év január hó 1-én a szegedi  Il-
ik, 1883. január 1-én a budapesti Iü-ik  és a
kassai lV-ik s végül 1884. január 1-én a
pozsonyi V-ik és székesfehérvári Vl-ik
számú csendőrkerületi parancsnokság az
azoknak alárendelt csendőrparancsnoksá
gokkal állíttatott föl.

A csendőrintézménynek ily gyors kiépí
tése következtében azonban a legénységi
szükséglet önként jelentkező egyénekből
födözhető nem volt, miért is az 1883-ik
évi XXV11. törvényezikk elrendelte, hogy a
honvédség kötelékéből a szükséges számú

I legénység csendőrségi szolgálattételre ki-
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csendőrparancsnokság áll fönn. Minden
magyar csendőrkerület 6—8 szárnyra, 15— 2(3
szakaszra és 168—230 őrsre tagozódik.
Összesen van 39 szárny, 108 szakasz,
1079 gyalog és 108 lovas őrs, mindössze
197 tiszttel, 7211 főnyi legénységgel és
679 szolgálati lóval.

A magyar királyi horvát-szlavon csendőr
parancsnokság 4 szárnyból, 12 szakaszból  és
220 őrsből áll, összesen 22 tiszttel és 997
emberrel.

A közvetlen felügyeletet a magyar korona
országaihoz tartozó csendőrség fölött a
csendőrségi felügyelő gyakorolja, ki altábor
nagy! rendfokozatban van és ki mellé egy
csendőrségi ezredes, mint helyettes van
beosztva.

A honvédelmi ministerium XVI-ik ügy
osztályának vezetője egy csendőr ezredes.
Csendőrkerületi parancsnok mindenütt

vezényeltessék, a mi valóságban meg is
történt.

A jelenleg fönnálló magyar csendőrség
fölállítása és szervezése 1884. év január  hó
1-én be volt fejezve és az azóta lefolyt időben
az eredetileg adott kereten belül  csak
kisebb-nagyobb módosítások, neveze tesen a
parancsnokságok és őrsök szaporb  tása stb.
foganatosíttatott.

A magyar csendőrség a közbiztonsági
szolgálat teljesítésére hivatott katonailag
szervezett testület, a mely testületnek ügyeit  a
honvédelmi ministeriumban (katonai és
személyes ügyeket) a XVI-ik (csendőrségi)
ügyosztály, a belügyministeriumban pedig
(közbiztonsági és gazdasági ügyek) az V/b.
(rendőri ügyosztály) intézi. Az őrsök a köz
csend, rend és biztonság föntartása érde
kében a közigazgatási hatóságok rendel
kezésére állanak.

Magyarország, a mint már említettük,
szervezetszerűleg hat csendőrkerületre van
osztva. Horvát-Szlavonországban egy külön

egy ezredes, ki mellé egy törzstiszt mint
helyettes, továbbá egy második törzstiszt,
egy segédtiszt, egy oktató tiszt, két szám
vivő, egy hadbíró és a szükséges segéd-
személyzet van beosztva.

Minden csendőrszárny élén egy százados
és minden szakasz élén egy alantos tiszt áll.
A tiszti állomány hadseregbeli és honvéd  
tisztek áthelyezése, valamint hadapródok-
nak előléptetése által födöztetík, míg a
legénységi állomány a hadsereg és a hon
védségben szolgált egyének által egészít-
tetik ki.

Á legénység kiképzése, illetőleg isko
láztatása a követett czél szerint a követ
kezőkép oszlik meg:

1. a próbacsendőrök első elméleti okta
tására ;

2. a gyakorlati szolgálatot teljesítő csend
őrök és próbacsendőrök elméleti és gya
korlati továbbképzésére;

3. az altiszti sarjadék kiképzésére az  
altiszti iskolákban és
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4. a tábori csendőrtanfolyamban való  oktatásra.
A II., III. és IV-ik csendőrkerület terü

letén a terepviszonyok számos őrsnek lova-  sitott legénységgel
való ellátását tették  szükségessé. Ezen kerületek
lósziikségletc eredetileg a honvéd-lovasság pótlovazó-
bizottságai által egy csendőrtiszt közre működése mellett
vásároltatott és ezen lovak csak a honvéd-huszárezredeknél
tör tént kiidornítás után adattak át végleg a csendőrségnek.
1891-ben azonban Buda pesten egy külön csendőrségi
pótlókeret  állíttatott föl és egyidejűleg egy csendőrségi
pótlóbizottság is szerveztetett. Ezen időtől kezdve tehát a
csendőrség lószükségletét  önállóan fedezi és a pótlovak
idomításáról  is gondoskodik.

A magyar csendőrség fegyverzete jelen
leg a Kropatschek-féle tárkarabélyból döfő  szuronynyal, a
horvát-szlavon csendőrségé  pedig legújabb idő óta a
Mannlicher-féle ismétlő kurtályból áll. Ezenkívül a gyalog
csendőr rövid karddal, a lovas-csendőr  ellenben hosszú
karddal és csendőrségi  forgópisztolylyal van ellátva.

Ruházat: sötétzöld zubbony és dolmány,  
utóbbi két gombsorral és ugyanoly zsinór-  zattal, mint a
honvéd-gyalogság zubbonya;  továbbá buzérvörös gallérral és
hajtókával  az ujjakon ; tollas kalap mint szolgálati és
díszföveg ; kékszürke köpeny és pantalló nadrág (a
lovasoknál csizma és csizma nadrág).

Zár szó.
Ez a magyar honvédség, a népfölkelés,

a koronaőrség és a csendőrség rövid sza vakba foglalt
fejlődési története a mai napig,  melynek a honvédséget érintő
főbb mozza natait a könnyebb áttekinthetőség érdeké ben a
8. számú mellékletben külön is összefoglaltuk.

C se n d ő r - j á r ő r .

Eredetileg alárendeltebb jellegű hadi szol
gálatokra hivatva, a honvédség szűk kor
látok közé szorított szervezete csakis egy
második vonalbeli seregcsoport jellegével
birt. Ezen viszonyokban az idők folyamán
azonban oly változások állottak be, hogy  a
honvédséget kiképzése, fölszerelése és
szervezete tekintetében a közös had
sereggel egy színvonalra kellett hozni,
hacsak Ausztria-Magyarország a nagyhatal
mak általában ismert versenyében vissza
nem akart maradni és honvédségének alkal
mazásától a tábori hadsereg keretében le
nem akart mondani.

Hogy a monarchiának erről a jövőben  
már nem kell lemondani, azt a honvédség
jelenlegi nagyságát és szervezetét ismertető
fentiekben nyújtott kép is bizonyítja, a
mennyiben ezen intézmény oly tényezővé
fejlesztetek, melyhez nemcsak mi kötünk
nagy reményeket, hanem melyiyel ellen-
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feleink is már régóta számolni kénytelenek.
Bizonyítja ezt egyébként a népfölkelésnek
bevégzett katonai szervezete is, mely immár
mint a fegyveres hatalom kiegészítő része,
szintén rendelkezésre áll.

Mindenki, a ki a honvédség jelenlegi
szervezetének, valamint azon jelentéseknek  és
észleleteknek, melyek a közös had
sereggel egyetemben tartott nagyobb had
gyakorlatokról szólanak, csak némi figyel met
szentelt, el fogja ismerni, hogy a  magyar
honvédség úgy számerejére, vala mint katonai
belértékére nézve Ausztria-  Magyarország
véderejének keretén belül  nagyon is
figyelemreméltó helyet vívott  ki magának.

A legválogatottabb szavaknál is meg
győzőbben jellemzik a honvédség haladását  a
békemunka próbakövét képező őszi fegy
vergyakorlatok, melyek az intézmény fenn
állásának első éveiben csak a zászlóalj,
féldandár (ezred) szerény keretében mozog tak,
melyek azonban később párhuzamosan  az
intézmény fejlődésével, fokozatosan dan dár-,
majd pedig hadosztály-gyakorlatokká  fejlődtek,
míg végül manapság már úgy szólván
kivétel nélkül minden honvédet a katonai év
lezártával hadtest kötelékben  látunk a közös
hadsereggel egyetemben  gyakorolni.

Ha azon sokoldalú, gyakran legyőzhetet-
lennek látszó akadályokat, melyek a ma
meglévő intézmény létesítésének lépten-
nyomon útját állották, kellően méltányoljuk,
bátran mondhatjuk azt, hogy a magyar
nemzet áldozatkészsége épp úgy, mint a
vezető tényezők czéltudatos, tervszerű és
fáradhatlan munkálkodása, s végül a hon véd-
tisztikarnak önfeláldozó komoly és a
legnemesebb kötelességérzettől áthatott mű

ködése a honvédség kifejlesztésében min den
jogos várakozást fölülmúlt.

Mindazon egyének, a kik a magyar hon
védség és népfölkelés fölállításánál és ezen
intézmények szervezetének tökéletesbíté-
sével kisebb-nagyobb hatáskörben közre
működtek, önelégült büszkeséggel tekint
hetnek vissza munkálkodásukra és ezt annál  is
inkább, mivel a végrehajtott kiváló mun kához
az erőt és lelkesedést csakis azon  hűségből,
szerétéiből és ragaszkodásból  meríthették,
melyet a legfelsőbb hadúr és  a haza
irányában mindenkor éreztek és  mely
érzelmeket az intézménynyel szemben  is
tápláltak.

Munkánk kellő helyén megemlékeztünk  
már azon férfiakról, kik mint felelős magyar
honvédelmi ministerek és honvédelmi állam
titkárok a honvédség élén állottak, meg
emlékeztünk továbbá ö csász. és kir. Fen
sége József (Károly-Lajós) föherczegről, ki mint
a honvédség katonai vezetője, az intéz mény
felállításának idejében neveztetett ki honvéd-
főparancsnokká és kit ezen minő ségében a
magyar honvédség ma is sze rencsés
tisztelhetni. Csakis kötelességet tel jesítünk, a
midőn munkánk e helyén még  a
honvédségnek ama magasabb parancs
nokairól is megemlékezünk, kiknek az intéz
mény létesítésében, illetőleg fejlesztésében
kiváló osztályrész jutott és kik magas állá
sukkal összekötött kötelességeiket mint a
honvédelmi ministernek és a honvéd-fő-
paráncsnoknak hivatott munkatársai, oda adó
lelkesedéssel teljesítették, kiknek nevei  tehát
a honvédség fejlődési történetével  szintén
örök időkön át összeforrva ma radnak.

Ezen magasabb parancsnokok a követ
kező táblázatban vannak összefoglalva.
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Kimutatás

1. m ellék let,

a honvéd gyalogzászlóaljak és lovasszázadok elnevezéséről és állomásairól,  valamint
azoknak beosztásáról a honvédkerületek kötelékébe az 1869-ik  évben történt
fölállításuk alkalmával.

A gyalogzászlóalj (lovasszázad)
Megjegyzés

X szám a e l n e v e z é s e béke állomása
1 pesti ............................... — Pest
2 — pest-solti — — — Felegyháza
:i — pest-csongrádi ............ Szeged
4 — éjszak-bácskai ............. Szabadka
5 — közép-bácskai ... Zombor
ο — dél-bácskai ............. — Újvidék
7 — békés-csongrádi Mezőtúr
X csongrád-csanádi............. Gyula
!) — békés-bihari Nagy-Szalonta

10 — dcl-bihari __ Nagyvárad
11 — aradi „ ...................... Arad
12 arad-zarándi........... . Borosjenő
i :j éjszak-torontáli..- Zsombolya

C/l 14 — dél-torontáli Nagy-Bccskerek
o 15 — éjszak-temcsi — Vinga *) *) 1870-től kezdve Lippa

Qh Ki — dél-temesi Csákóvá
17 — dél-krassói... ............. Oravicza *) *) 1873-tól kezdve Versecz
1« — éjszak-krassói ............. Lugos

. — 1 p e s t i ...................— — — Pest
— 2 pcst-kúnsági...................... Kecskemét
— :i pest-csongrádi . Szeged
— 4 b á c s k a i...................... — Zombor
— f> békés-csongrádi — — Mezőtúr.
— (i csongrád-csanádi Gyula
— 7 békés-bihari ...................... Nagy-Szalonta *) *1 1871-től kezdve Nagyvárad
- 8 aradi _ — ............. Arad
_ 1) torontáli ...................— Nagy-Bccskerek
— 10 temcsi Csákóvá

11) — hunyadi ............................... Szászváros *) *) 1873-tól kezdve Déva

20 — gyulafehérvári ............. Gyulafehérvár
>1

'ÖJ 21 — nagyszebeni Nagy-Szeben

22 — fogaras-m edgyesi............. Szt.-Ágotha *) *) 1871-től kezdve Fogaras

21! __ brassói .................... Brassó
24 — háromszéki ...................... Kózdivásárhely

10
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A gyalogzászlóalj (lovasszázad)

szám a e l n e v e z é s e béke állom ása

Megjegyzés

31 — naszód-beszterczei ... Beszterczc
32 — doboka-szolnoki ............. Deés

11 háromszéki ... ... Kézdi-Vásárhely
— 12 maros-széki ... ... ... Maros-Vásárhely
— 13 kolosi... ... ... ... Kolozsvár
33 _ m árm aros-szathm ári ... Mármaros-Sziget
34 — mármaros-ugocsai ___ ... Nagy-Szőllős
35 — bereghi ... ... ... ... Munkács
3(1 — unghi ... ’ ... Ungvár
37 sirosi Eperjes
38 — szepesi ... ... ... — Lőcse
39 — abauji Kassa
40 — zempléni ... S.-A.-Ujhely
41 — szabolcsi Nyíregyháza

V) 42 — hajdú-szabolcsi Nagy-Kalló
if) 43 — közép-szolnok-szathmári Szatmár-Németr
cá 44 - szathmári ... Nagy-Károly

Ν> 45 — szilágysági ... ... ... Zilah

4(1 — éjszak-bihari ... ... Debreczen
47 — heves-kunsági Karczag
48 — borsodi Miskolcz
— 14 szathm ári .... ... Nagy-Károly
— 15 hajdúi ... ... ... — Nyíregyháza
— 1(1 éjszak-bihari... Debreczen
— 17 heves-kunsági ___ Kassa *) *) 1871-től kezdve Miskolcz

— 18 felvidéki... Kassa

40 -_ hevesi ... ... ... Eger
50 pest-jászsági ___ Jászberény
51 — gömöri ... ... Jól sva

>> 52 — nógrádi ... ... ... ... B.-Gyarmat
a 53 - zólyom-thuróczi Rádvány
ο 54 — árva-liptói Rózsahegy
Ν 55 — trcncséni ... Budatin
Ο 56 - trencsén-nyitrai Trencsén
cu 57 — éjszak-pozsonyi Nagy-Szombat

58 — dél-pozsonyi... ... ... Pozsony
59 — csallóközi ... Ó-Gyalla

25 küküllői ............................... Ebesfalva (Erzsébetváros)
2(1 — csik-udvarhelyi ............. Csíkszereda
27 — maros-vásárhelyi ... ... M aros-Vásárhely

>> 28 — szász-régeni__ ... Szász-Régen
'0) 20 — aranyosi ... ... — ... Nagy-Enyed

Ti 30 — kolosi .................... ... Kolozsvár
$-<

ω
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A gyalogzászlóalj (lovasszázad)

száma e l n e v e z é s e bélre állomása
60 __ nyitrai ... ... ... ... Nyitra
61 — barsi ... Léva
62 — pest-nógrádi*) Ipolyság
— 19 hevesi ... ... ... Eger

20 pest-jászsági... ... Jászberény — 21
nógrádi ... ... ............. Ipolyság

1 22 csallóközi Pozsony

ií:í __ budai ... ... Buda
<>4 — esztcrgom-komáromi ... Tata
<>í> — fehérvári Székesfehérvár (i(i -

tolnai __ ___ ............. Paks
07 — baranya-tolnai ... ... ... Mohács
08 baranyai .................... Pécs
05) — balaton-somogyi Szigetvár
70 — dél-somogyi ___ Karúd
71 — veszprémi ... ... ... ... Veszprém
72 — győr-pápai ... ... ... Pápa
72 mosoni Moson
74 — soproni ... Sopron
76 — vas-soproni Kőszeg
70 - vasi __ ___ ___ ___ Körmend
77 — halaton-zalai .................... Nagy-Kanizsa 78 —

zala-muraközi Perlak
— 23 fehérvári ... ... ............. Veszprém *) — 24
veszprémi Veszprém *) - 2Γ,
baranyai ............. Pécs *)

— 1 26 som ogyi... Szigetvár *)
— 27 soproni ... ... Kőszeg

28 zalai ............. ... ... Körmend

Megjegyzés

*) Később ipolysághi

*) 1871. és 1872-ben Székesfe
hérvár, azután ismét Veszprém

*) 1874-től kezdve Pápa
*) 1871-től kezdve Mohács  
*) 1871-től kezdve Pécs

79 __ varasd-kőrösi ...................... Varasd.
p 80 — zágrábi ... Zágráb

81 — szlavóniai ... Verőcze
co 8 2 — szerém i__ Vukovár *) *) 1873-tól kezdve Vinkovcze
vp — 29 varasdi ... ... ... ... Varasd
© — 30 zágrábi ... ... ............. Zágráb

— 31 szlavonai ... Verőcze
— 32 szerém i............. ............. Vukovár

10*
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Kimutatás

2. m elleidet.

a honvéd gyalog zászlóaljak, lovas századok és szórólöveg-osztagok
beosztásáról a honvédkerületek és dandárok kötelékébe, valamint azok
állomásairól az 1873. évben, a midőn a csapatok fölállítása befejeztetett.

Honvéd

kerület

A dandár
parancsnokság*

gyalog
zászló

alj

A -
lovas
század

szóro-
löveg

osztag
Megjegyzés

száma székhelye száma

1 Pest
47 . Karczag
49 Eger
50 Jászberény

1 Pest 1 Pest
1!) Eger

. 20 Jászberény
33

1
7Mező-Túr

I. 9Nagy-Szalonta
11Arad

*) Elnevezés: »Nagy-Kun
sági« fölíil1ittato 11
1X71-ben.

Pest 2 Arad 12 Boros-Jenő
5 Mező-Túr
8 Arad

2 Arad
10 Nagy-Várad
42 Nagy-Kálló
45 Zilah

3 Nagyvárad 40 Debreczen
7 Nagy-Várad

in Debreczen
3 Nagy-Várad

*) /
- 1 Félegyháza
8 Gyula

13 Zsombolya
14 Nagy-Becskcrek

85 Pancsova *) ') Elnevezés : »Duna-teines-  
közi« íölállittatott 1X71.

4 Félegyháza 2 Kecskemét

Szeged 0 Gyula
í) Nagy-Becskerek

34 Félegyháza *) *) Kinevezés: »Pest-kunsági«
35 Zsombolya **) **) » »Észak-torontáli«  

fölállittattak 1871-ben.
. 4 Félegyháza

1 1
* Az 1— 20. dandárparancsnokság 1871-ben a 21. és 22. pedig 1873-ban állíttatott fel.

'* A szóróloveg osztagok 1872-ben szerveztetek és pedig minden ez évben fönnállott dandár
szám ára 1— 1 osztag (összesen tehát 20).

A
Λ zászlóalj

(lovas század, szorólüveg-  
osztag) állomása

Karczag*)
Pest

II.



Honvéd-

kerület

Λ dandár
parancsnokság

Λ
gyalog
zászló
alj

Λ
lovas
század
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A
szóró-
löveg

osztag
Megjegyzés

száma székhelye szám a

3 Szeged
4 Szabadka

5 Zombor
5 0 Újvidék

3Szeged
4 Zombor

. . 5 Szeged
Szeded 15 ■ Lippa

Ki - Csákóvá
17 Versccz

() Lugos 13 Lugos
30 . Ó-Orsova *) *) Kinevezés : »Szörényi«  

fölállittatott 1872-ben.
10 ; . Csákóvá

0 O Orsóvá
37 • Eperjes
38 • Lőcse
30 Kassa

10 Kassa 48 Miskolcz
17 • Miskolcz
18 Kassa

10 Kassa
35 Munkács

III. 30 Ungvár

11 Sátoralja- 40

13 Ipolyság

Pozsony 53 .Radvány

54 Rózsahegy
14 Budatin 55 Budatin

50 1 . Trcncsén
. 1 . 14 Budatin

A zászlóalj
(lovas század, szórólöveg-

osztag) állomása

Szeged

II.

Sátoralja-Ujhely
Kassa Ujhely 41 Nyíregyháza

15 Nyíregyháza
11 Sátoralja-Ujhely

SS Mármaros-Sziget
34 Nagy-Szőllős

12 Szatmár- 43 Szatmár-Németi
Németi 44 Nagy-Károly

14 Nagy-Károly
12 Szatmár-Németi

51 Jolsva
52 Balassa-Gyarmat
01 Léva

13 Ipolyság 02 Ipolyság
21 Ipolyság

37 Balassa-Gyarmat *) *)Elnevezés: »Nógrád-hontic
fölállittatott 1871-ben.IV.



Honvcd-

kerület

A dandár
parancsnokság

A
gyalog
zászló

alj

A
lovas
század

A
szóró-
loveg

osztag Megjegyzés

IV.

száma székhelye száma

57 Nagy-Szombat
58 Pozsony
59 Ó-Gyalla

Pozsony 15 Pozsony 60 Nyitra
22 Pozsony
38 Ó-Gyalla *) *) Elnevezés : »Nyitra komá

romi« fő]állíttatott 1871.
15 Pozsony

68 Buda
64 Tata

65 Székesfehérvár
71 Veszprém

23 Veszprém
16 Buda

66 Paks
67 Mohács
68 Pécs

1T Pécs 69 Szigetvár
25 Mohács
26 Pécs

17 Pécs
70 Karád

Buda 76 Körmend
77 Nagy-Kanizsa

18 Nagy-Ivanizsa 78 Perlak
28 Körmend
40 Nagy-Kanizsa *) *) Kinevezés: »Somogy-  

zalait fölállittatott
18 Nagy-Kanizsa 1871-ben

72 Pápa
73 Mosony
74 Sopron

19 Sopron
75 Kó'szcg

24 Veszprém* *) 1874-től kezdve Pápa.
27 Kőszeg
89 Magyar-Ovár *) *) Elnevezés: »Gyűr

niosonyi« főIál 1ittatott  19 Sopron 1871-ben.
19 Déva
20 Gyulafehérvár

7 Nagy-Szeben
21 Nagy-Szebcn
22 Bogaras

VI. 29 Nagy-Enyed
7 Nagy-Szebcn

23Brassó
(Kolozsvárt) 24 Kézdivásárhely

8 Brassó 25 Erzsébetváros
26 Csíkszereda

A zászlóalj
(lovas század, szórólóveg-

osztag) állomása

1Ö Buda

!



Honvéd-

kerület

Λ dandár-  
parancsnokság

A
gyalog
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al j

A
lovas
század
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A
szóró-
löveg
osztag A zászlóalj

(lovas század, szórólöveg-  
osztag) állomása

Megjegyzés

szama székhelye szám a
11

Kézdi-Vásárhely

8 Brassó — 30 8 S egesvár*)  
Brassó

*) Elnevezés: »Csikszéki«
fölállittatott 1871-ben.

VI.
Krdclyi

(Kolozsvárt)
f) Kolozsvár

27 M arosvásárhely
23
30

_7fT
32 _ 12 18 Deés

M arosvásárhely
Kolozsvár

0 Kolozsvár

VII.

20 Zágráb

7!) . 1 Varasd
80 Zágráb
83 Sziszek *) 84

Belővár **)
20 Varasd
30 Zágráb

. 1 31 Vcrőcze

. 1 . 20 Zágráb

*) Elnevezés: »Sziszeid«
**) » »Belővári« föl-

állíttattak 1872-ben.

Zágrábi
(horvát-
szlavon)

21 Zcngg 87 Goszpic Elnevezés: »Otocsáczi*
88 Zcngg » »Ogulini« 80 Svarca

» »Szluini« 90 Glina
» »Glinai«

81 • Verőcze
82 Vinkovcze

22 Vinkovcc 01 Uj-Gradiska *) 02
Mitrovicz **)

32 Vukovár

*) Elnevezés: »Gradiskai«  **)
* »Péterváradi.«

fölállíttattak 1878-ban.

Szászrégen
Kolozsvár
Beszterczc

fölállit
tat-
tak
1873
-ban.



152 3. m ellék let.
Kimutatás

a honvéd lovascsapatoknak békehadrendszerinti beosztásáról az 1874-ik  
évben az ezredparancsnokságok felállításakor.

A l o v a s

e z r e d o s z t á l yszázad
Honvédkerület

száma á l l o m á s a szám a á l l o m á s a régi 1 uj

száma

Pesti I-ső

1. Budapest

2. Nagy-Várad

3. Gyula

1
2

2. Kecskemét
3

ÍT
1
2
3
1

6
2. Boros Jenő 8 4

Szegedi Il-ik 4. Csákóvá

1.

2.

Baja

Csákóvá

4
0

io
35

1
2
3
1

Kassai III-ik 5. Kassa

1
2

2. Nyíregyháza
3

4

Pozsonyi IV-ik 6. Vácz

1. Ó-Gyalla

2. Vácz

~38~
21
37

1
2

4

Budai V-ilc

7. \'eszprém

8. Pécs

1
2
3

2. Kőszeg i1. Pécs 25 20

Erdélyi Vl-ik 9. Marosvásárhely

2. Körmend 4
28

1. Marosvásárhely 12 13
2. Segesvár

11
36

:í
4
1
2
2
4~

Horvát-szlavon
VII-ik 10. Varasd

1
2

2. Vinkovcze
3

1

1
ÍÍT
o

.·{1

1. Budapest

1. Jászberény :20::s

2. Nagy-Várad Í6
7
~

1. Gyula
a 1

2

1. Kassa 17 18

1. Veszprém 23

27
39

1
2~o

1. Varasd 2!)
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4. m elléklet.

Kimutatás
a h o n v é d g y a l o g c s a p a t o k n a k f é l d a n d á r -  é s d a n d á r k ö t e l é k b e v a l ó b e o s z t á s á  ró l

a z 1 8 8 6 - i k é v b e n , a f é l d a n d á r - p a r a n c s n o k s á g o k f e l á l l í t á s a a l k a l m á v a l .

F c 1d a n d á r Z á s z l ó a l j -Ό
jT3o

Megjegyzés
száma és

szék helye ej
g
cNr

törzsállomás
helye elnevezése állomáshelye

1
2 63
solt-kis-kunsági _ 3 Félegyháza ___ 2
Békés-Gyula........

8

2 Békés-Gyula szolnok-békési ... 9 7
jászberényi _ ... 3 Jászberény ....... . 50dcbrcczeni _ _

1
Debreczen ........

46
2 42

nagykunsági_ ... 3 Karczag _ ___ 47
szilágysági ........ 4 Zilah................... 45

4 Borosjenő
borosjenői ........

Szeged ..............
3

2 13
bccskereki ... ___ 3 N.-Becskerek ___ ... 14

szabadkai ... ... 1 Szabadka_ _ _ 4

a
in

cMá&I-  1—

0 Szabadka

7 V e rsc c z

8 L u g o s

í) K a ssa

zombori .............. 9 Zombor ___ _ 5 újvidéki
.............. 3 Újvidék _ ___ 6
verscczi .............. 1 Versecz ... ... ... 16 oraviczai_
___ ... 2 Oravicza___ _ 17 pancsovai ........ 3

Pancsova.............. 85
lugosi_ _ _ ........ 1 Lugos .............. 18 csakovai
.............. 2 Csákóvá_ _ _ 15 aradi
................... 3 Arad........ ..... 11 Szörényi ...
_ 4 Orsóvá .............. 86

kassai ... _ _ Kassa........... .......
39

241
sárosmegyei ........ 3 Eperjes ... _... 37 szepességi
... ... 4 Lőcse_____ ... 38

<U

Budapest___ _
1

1 Budapest budapesti... ........

csongrád-békési ... 1

:s Debreczen

Borosjenő ........
12

2 9
nagyváradi ........ 3 N.-Várad ____ ... 10

1

CSÍ
Ό1

51 Szeged
szegedi _ ___ N

m

N

1

Kerület
Gyal. dan
dár A

zászl-
óalj
szá-
ma

I.
budapes-
ti
(Buda-
pest)

80.
De-
brec
zen

II.
szegedi
(Szeged)

46.
Lu-
gos

j III
kassai
[
K assa
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tö rzsállo m ás

To
*3
t3
α»

M egjegyzés

száma  és szék
helye helye

eln ev ezése állo m ásh ely e

cd
m b o rso d m eg y ei 1 M iskolcz . . . ... ... 48
cd

a 10 M is k o lc z h e v e s m e g y e i. . . __ ? E g er ... . . ... ... 4!)
(Λ l1>-*- szab o lcs-zem p lén i 3 S á to ra lja -U jh e ly ... 10
cd

•— b e re g m e g y e i'... ... 1 35

’cd CU

l'- 12 S z a t m á r - N é m e t i m árm aro si ___ ___ 2 M .-Szigct___ ... ... 33

sz a b o lc s-sz a tm á ri 3 N .-K arolv_._ ___ 44

p o z so n y i ___ ___
1 Pozsonyr __ __

58

_„j
£*■> 13 P o z s o n y

O í

G
O csalló k ö zi ___ ... 3 Ó -G yalla . . ... ... 59
Ni
o k o m áro m m eg y ei 4 T a ta ___ ... . _ _ . 04

O
(Λ

N CO 1 L é v a __ ... _ . __ 01
14 L é v a 2 02

G n y itra i ..................... 3 cd N y itn i .. . ... ... 60
O
Crt

O árv a -lip tó i ___ ___ 3
N R ó z sah eg y .. . ___ 54

<u
cd

ca 16 n ó g rád m eg y ei 2
g ö m ö rm e g y c i... 3

1
f e h é r v á ri............

•G
N

B .-G yarm at ... ... 52
Jo lsv a ___ ___ 51

65

2 (>(>
x: veszp rém i ... 3 71

Cfl
'CD

so p ro n i ................ 1 S o p ro n — ___ ___ 74

'CD 18 S o p r o n m o so n y i ... ___ .. . 2 M o so n y . . . .. . ... 73
C/3, CO

k ő szeg i .................. 3 K ő szeg . . . .... ...75
i-<

vcd

77 Ezen kivüla fiumei

20 N .-Kanizsa zala-m u ra k ö zi 2 78 vétlen a leidandár
parancsnokság

vasm eg yei 3 K örm end . . . ... — 70 nak alá rendelve.

7?

f
11 M u n k á c s m árm aro s-u g o c sai 2 34

C/)
cd
X2

Ό

2; un g m eg y ei ______ Ö U n g v á r ___ ___ 3<;

a cnN sz a tm á ri ___ 1 S zatm ár-N ém eti 43
CO

N >
cd

> trc n c sé n i ___ 1 Ό T ren csén ... .. . ... 50 O.
'cd
X) 15 T r c n c s é n tre n c sé n -tu ró c z i ___ 2 — B u d atin __ ... __ 55
N

C/l
B c sz to rc z e b á n y a ... 53

zó ly o m m eg y ei ___ 1

B e s z t e r c z e - b
á n y a

S z ék esfe h érv ár ...
> 17 S z é k e s f e h é r v á r

•cd
'CU'ZZ

V eszprém ... _tH
'<D XI cn

a> g y ő r-v eszp rém i 4 72
Ä

> b aran y am eg y ei ... 1 (>«S
'<D
X)

19 P é c s b a ra n y a -to ln a i 07

1) om d él-so m o g y i . . . __ 3C/7 09

'XCDÍ K a p o s v á r... .. . ...
N cü észak -so m o g y i ... 4 70

>
Ol
CO zalam eg y ei ... ... 1 N ag y -K an izsa

sz á-
m a

A
zászl-
óalj
száma
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