csak nemesemberek lehettek. Itt minden státus, a köztestõri is, tiszti ranggal
járt. Beosztásuk bizalmi jellegû: õk az
uralkodó emberei, szemben a rezidenciális testõrökkel, akikre inkább mint a
fejedelmi udvar õrszemélyzetére tekintettek. Itt nem volt feltétel a
nemesi származás, elég volt
a délceg megjelenés, a rátermettség és a mindenkor
kötelezõ megbízhatóság.
A díszes testõrküllem
Védelem és reprezentáció
nemcsak a reprezentációnak, hanem a hatalmi legitimációnak is eszköze volt; a
testõrségeket mintegy az
oronás fõk, uralkodói csalá- épségének megóvása, táuralkodói koronák tartozédok, magas közjogi méltósá- gabban pedig a fejedelmi
kának, a birodalmat alkotó
gok, illetve szakrális tárgyak rezidencia biztonságának
országok és tartományok
környezetében Európában már a késõi szavatolása. Adott helyüsajátos szimbólumának tekinközépkortól találkozunk díszes külle- kön díszes külsejükkel
tették. A kor közfelfogámû, fegyveres csapatokkal. Kortársi ugyanakkor a legtermésában a külsõségek a hatalom
francia, angol, német elnevezésük: szetesebb módon szolnagyságát, értékét, jellegét
gens d’armes, men at arms, Trabanten; gálták az udvari (állami)
tükrözték. Pompa és fénymagyar megfelelõik a darabontok, reprezentációt is. Az
ûzés, szabályozott rend, színújabb kori utódaik a testõrök, testõr- európai fejedelmi udvapadias, hideg etikett – ehhez
gárdisták. Szervezeti kereteik, a gárdák rokban a 18. század köszolgáltatták az élõ kulisszát
az európai fejedelmi udvarokban a zepétõl a testõrségeket
MNM Történelmi Képcsarnok
a testõrségek. Ha pedig egy
17–18. században intézményesültek.
már intézményesen is
elkülönítették egymástól. Magyar testõr, 18. század. testõrség funkciótlanná vált,
Színezett rézmetszet
hivatalosan feloszlatták (a
Perszonális (személyi),
Testõrszerepek
testõröket „az uralkodó
illetve rezidenciális (udA testõrök összetett funkciót töltöttek vari õrzõ) testõrségek jöttek létre. A felmentette az esküjük alól” – mint
be. A feladatok között a legfontosabb hierarchiában a perszonális testõrsé- tette azt IV. Károly osztrák császár és
a „test õrzése”, a vigyázott személy gek álltak magasabban, tagjai jobbára magyar király 1918-ban udvara összes
testõrével), esetleg más mezben
újjászervezték õket.
Testõrök II. Lipót koronázásánál, 1790. Színezett rézmetszet

ÉVFORDULÓ

Testõrök Magyarországon,
18–20. század

K

Testõr-ranglista
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A hatalom jellege és a hatalomgyakorlás változásai szabták meg a gárdák
közötti hierarchikus rendet. Az uralkodóházak környezetében a 18. századtól
egész „testõrségi háló” alakult ki. Tanulságos e tekintetben a Habsburg
uralkodók bécsi (és budai) udvara a
18–19. században. A bécsi Burg két
legrégibb testõrségét „Hartschierek”-nek (belsõ testõrség) és darabontoknak (külsõ testõrség) nevezték. A
Hartschierek – nevük az olasz arciere
(íjász) szóból származik – szükség szerint a lovas testõrség szerepét is betöltötték. A darabontok (Trabantenleibgarde) mint gyalogtestõrök az uralkodói
helyszín õrségének számítottak. A két
régi testõrség az 1760-as évekig mûködött a hagyományos rendben; a Hart-
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Testõrélet a 18. században

A gárdisták napirendjét eleinte az
úgynevezett hivatalos házi- és szolgálati
rendben (Haus- und Dienstordnung),
z 1795. évi szabályzat elõírásai érmajd 1795-ben egy közel 200 oldalas latelmében a felvételnél különös gontin nyelvû szabályzatban (Regulamendot kellett fordítani arra, „hogy csak
tum) rögzítették. Igen korán, reggel 6
megnyerõ külsejû és csak formás, maórakor kezdõdött számukra a nap. Az
gas termetû ifjak kerüljenek a testület
elalvók vagy a napi foglalkozásra késõn
tagjai közé”. A megkívánt legkisebb
érkezõk dorgálásban részesültek. Regtestmagasságot 5 láb 8 hüvelykben (180
gelente három dobszóra kellett elkécm) írták elõ. Ezt azonban nem mindig
szülniük és a gyûlésteremben megjelenvették szigorúan. 1797-ben például a
niük. Innen vonultak szakaszonként a
testõrök testmagassága 163¼ (5 láb 2
templomi székeikhez a szentmisét meghüvelyk) és 184,5 cm (5 láb 10 hüvelyk)
hallgatni. A reggeli imát és étkezést
között mozgott. Azaz a 67 testõr közül
követõen 8 órától vette kezdetét a szolmindössze 15% haladta meg, 7,6%
gálat, valamint az elméleti és gyakorlati
megütötte és 70% nem érte el az elõírt
Magyar testõrök és bécsi udvarhölgyek
képzés, amely 12 óráig tartott. 9-kor ormértéket.
a Szent István-rend ünnepén, 1764.
vosi vizsgálaton vettek részt. Ebéd után
A gárdistáktól szigorúan elvárták,
J. F. Greipel freskója az innsbrucki
Hofburgban
folytatódtak a foglalkozások, melyek
hogy külsejük ápolt, megjelenésük pedig az udvari etikett szabályainak meg- tásra helyezték a hangsúlyt. A gárda pa- délután fél négyig tartottak. Ekkor, a
felelõen elegáns legyen. Minderre azon- rancsnoksága igen fontos feladatának parancskihirdetés után kimenõre kapban csak rendkívüli erõfeszítések árán tartotta a testõrök szellemi kimûvelését, tak engedélyt, ami vacsora után 10–11
sikerült rábírnia az ország különbözõ különösen nyelvtudásuk fejlesztését. A óráig tartó szabad idõt jelentett. Ezt
részeibõl származó, az udvari etikettet kötelezõ latinon kívül a németnek, mint vagy a palotában olvasással, beszélgetávolról sem ismerõ nemesifjakat. Bár a az udvar és a hadsereg nyelvének, vala- téssel, vagy a városban szórakozással
házirend elõírta, hogy a gárdisták köte- mint az elegáns társalgás és a magasabb töltötték el. Az otthon maradottaknak
lesek egyenruhájuk és felszerelésük, va- mûveltség nyelveinek, azaz a franciának kötelezõ volt 10, de legkésõbb 11 óralamint testük tisztán tartására gondosan és az olasznak az oktatását szorgalmaz- kor nyugovóra térniük. Tilos volt 10 óra
ügyelni, az alapítás évében felvett test- ták. Követelményként szabták meg, hogy után bármiféle lármázás, zenejátszás,
õrökbõl csak kétévi erõfeszítéssel – akár a testõrök „a császári-királyi udvarban ivászat, kiabálás és hasonló, amelyek
a tisztaságot és ápoltságot elhanyagoló, használt nyelveket és más, részben szük- megzavarhatják az elöljárók nyugalmát.
vagy éppenséggel következetesen be séges, részben hasznos tudományokat” Kimenõidejükben tilos volt betérniük
nem tartó testõrök eltávolítása árán –, (kameralisztika, geometria, vegytan) sza- vendéglõkbe, kávéházakba vagy kocslehetett megfelelõ küllemû gárdát fa- badon választott órák keretében tanul- mákba, mert a szórakozásnak ezek a
ragni.
ják. Ezenkívül írásban jelezniük kellett, helyei és nemei nem váltak volna a testMit sem ért azonban a tetszetõs, milyen mûvészetekben és tudományok- õrök becsületére. Tiltott volt a szerencsejátékok bármely nemének az ûzése
megnyerõ külsõ, ha az nem párosult ban kívánnak tanulmányokat folytatni.
belsõ értékekkel, komoly, erkölcsös és
A testõri évek alatt folytatott irodal- is. Ha valamelyik testõr az elõírt idõnél
etikus viselkedéssel, szellemi mûveltség- mi és nyelvi stúdiumok jelentõs szere- tovább maradt ki, és ez gyakran megtörgel. A testõrök a gyakorlati foglalkozá- pet játszottak az úgynevezett nemesi tént, elbocsátás volt az ára.
A 18–22 éves ifjak azonban nem
sokon elsajátították az udvari spanyol testõrírók, közöttük is elsõsorban Besetikett szabályait, a biztos és határozott senyei György, Barcsay Ábrahám, Czir- mindig tartották magukat az elõírásokfellépés és viselkedés gyakorlati elõírá- jék Mihály, Naláczi József és mások ki- hoz. Üres óráikban sokszor ragadtatták
sait. Megtanulták, mikor és hogyan kell mûvelésében, s általuk a felvilágosodás magukat könnyelmû szórakozásokra.
az uralkodó elé vezénylésre kézcsókkal francia, valamint német literatúrájának Így például palotájuk ablakából vízzel
öntötték le az arra haladókat, csúfojárulni, meghajolni, tisztelegni, az ural- hazai közvetítésében.
lódó, gúnyolódó szavakkodócsalád szobái elõtt
kal illették a járókelõõrködni, az egyes lakomáA magyar nemesi testõrség palotája Bécsben, 18. század. Rézmetszet
ket, molesztálták a nekon, az ünnepélyes istenMNM Történelmi Képcsarnok
kik nem tetszõ személyetiszteleteken jelen lenni,
ket, vagy éppenséggel
az uralkodót és családtaglégpuskával lövöldözték a
jait nyilvánosság elõtt kíszomszédos házak ablasérni, a színházi elõadásokait. A szolgálatukra renkon szétszórtan elhelyezdelt lovászokat, tiszti
kedni, a kellõ tiszteletet
szolgákat, borbélyokat,
az elõkelõségeknek megbetegápolókat stb. több
adni stb.
ízben inzultálták, goromA gyakorlati oktatásba szavakkal illették, sõt
ban elsõsorban a lovaglástettleg is bántalmazták.
ra, a vívásra és a táncokta-
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Ezeket a „kihágásokat” a parancs- Aranygyapjas rend (november 30.), a
nokok megfelelõképpen büntették: Szent István-rend és a Mária Teréziaáltalában szobafogsággal vagy a kime- rend ünnepén, Szent Imre, továbbá a
nõ megvonásával. Büntetés járt annak királynõ neve napján.
a gárdistának is, aki lovával durván
Ha az uralkodócsalád tagjai hintóvagy erõszakosan bánt. Az évenkénti kon valahová utaztak vagy kilovagolminõsítõ jelentések arról tanúskodnak, tak, õket mindig egy testõrdandár kíhogy különösen a következõ bûnökben sérte. Ha a császár vagy Mária Terézia
marasztalták el az ifjú gárdistákat: az utazott, a hintók mellett négyen, ha
italosságban, a kimaradásokban, a kár- valamelyik fõherceg vagy fõhercegnõ,
tyázásban, a könnyelmû költekezések- akkor ketten lovagoltak kivont karddal,
ben, és az ezekbõl következõ adósság- vállra vetett karabéllyal. Késõbb azoncsinálásokban, a civakodásokban, illet- ban az utcák keskenysége miatt a hinve összeférhetetlenségben.
tók mögött haladtak. A testõrök az
A testõrök fõ feladata az volt, hogy uralkodóház tagjainak vadászatain, nagondoskodjanak az uralkodó és család- gyobb utazásain és zarándoklatain is
jának személyi biztonságáról. Soraikból rendszeresen részt vettek. Amikor az
négy, egyenként három fõbõl álló õrsé- udvar nyári palotájában, Laxenburgban
get állítottak ki. Mária Terézia uralko- tartózkodott, oda 24 testõrt vezényeltek, akik azonban nem
dása idején az egyik a
teljesítettek ott szolgálacsászár, a másik a csátot, hanem csupán az udszárné/királynõ, a harmavari kilovaglásokhoz addik József fõherceg tróntak díszkíséretet. Ha az
örökös, a negyedik pedig
udvarnál haláleset töraz õ felesége mellett teltént, az udvari kápolnájesített szolgálatot. Mindban felravatalozott elegyik a német õrökkel
hunyt mellett két testõr
együtt a második elõszoállt díszõrséget éjjelbában õrködött lõfegynappal. A Habsburg-ház
verrel, éjjel-nappal a
temetkezési helyén, a kaBurgban. Az õrségváltáspucinusok bécsi templora délután 1 órakor trommában egy másodõrmesbitával és zeneszóval felter várta a halottat és két
vonulva került sor. Az
Eszterházy Ferenc gróf
testõrrel együtt kísérte azt
udvari étkezések alkaltestõrkapitány.
a sírkamrába.
mával a felszolgált étkeFreskó részlete
Minden újév napján,
ket egy-egy német és maami a díszelgések napja
gyar testõr kísérte jobbról, illetve balról. A lakomákon a volt, hat kürtössel és dobossal a gárdatestõrök kivont karddal álltak õrt az kapitány vezetése alatt a testõrök díasztaloknál a német gárdistákkal szes egyenruhájukban felvonultak alegyütt. Szent Imre napján kizárólag a másderes lovaikon. A gárda a Burg udmagyar testõrség látta el a szolgálatot varába lovagolt, ahol kézcsókra
járultak az uralkodóhoz. Ezt követõen
az étkezésnél.
Ha az udvar tagjai bécsi külvárosi a kapitány és az alkapitány kivételével
templomok valamelyikében misén vet- (õk a Burgban maradtak) visszalovatek részt, õket egy magyar testõrdandár goltak a testõrpalotába. Itt a testõrfõkísérte szolgálati öltözetben. A Burg- hadnagy egy másodõrmester parancsban a miséken a testõrök menetét egy noksága alatt 21 testõrt és egy kürtöst
elsõ- és másodõrmester vezette fel, egy visszaküldött a Burgba.
A délceg magyar nemes gárdisták
másik másodõrmester pedig 4 vagy 6
testõrrel a templomhoz lovagolt és ott méltán arattak minden alkalommal
várta be az udvar érkezését. A vasárna- nagy tetszést a császárváros lakosainak
pi istentiszteleteken egy másodõrmes- körében, akik nagy tapssal és éljenzéster vezénylete alatt 20 testõr vett részt sel köszöntötték a testõröket. A deli lea német gárdistákkal együtt. A na- gények különösen a császárváros hölgyobb egyházi ünnepeken a császárt ki- gyeit kápráztatták el felvonulásukkal,
vont karddal vették körül és így kísér- akik rajongással gyönyörködtek pomték õt a templomba. Hasonlóképpen pás látványukban.
díszegyenruhában vonultak ki az
SOÓS ISTVÁN
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schierek szerepét ekkortól fokozatosan
az újonnan alapított két (nemesi) testõrség, a Magyar Nemesi Testõrség
(1760), illetve a német ajkú örökös tartományok nemes ifjaiból álló CsászáriKirályi Arciere Testõrség (1763) vette át.
II. József római királyi címéhez társítva egy 30 fõs, külön testõrséget is megalapítottak (Római-Királyi Arciere Testõrség). A két arciere-kontingenst 1765ben, miután II. József valóságosan is
német-római császár lett, egyesítették;
nevük 1806-tól Császári-Királyi Elsõ
Arciere Testõrség. Ezt a nevet egészen a
birodalom széthullásáig megtartották.
Az udvarban, a testõr-hierarchiában
õk álltak az elsõ helyen, a Magyar Nemesi Testõrség a másodikon.
Az 1760-as években átalakult a régi darabont testõrség is. Nevük 1767tõl Gyalogtestõrség, 1790-tõl CsászáriKirályi Darabont Testõrség. A rájuk
rótt szerepkör hármas: õk adták a
kertõrséget, a palotaõrséget, egy 45
fõs, rokkant katonákból álló egység
(invalidusgárda) pedig mint „biztonsági szolgálat” az udvari csendõrség feladatait látta el. Többször átszervezték
õket, az invalidusgárdát II. Ferenc
szüntette meg. Hasonló rendeltetéssel, 1802-ben új „udvari õrséget”
(Hofburgwache) hoztak létre. Testõri
rangra azonban csak 1884-ben emelték õket, nevük ettõl kezdve Testõr
Gyalogszázad (Leibgardeinfanteriekompanie). 1849 õszén hívták életre
önálló egységként az „udvari csendõrgárdát”. Testõr státusukat 1868-tól
nyerték el Testõr Lovasszázad (Leibgarde Reitereskadron) néven az uralkodó és a Katonai Iroda szolgálatában, fõleg ordonánc (küldönc) szerepkörben alkalmazták õket.

Kisebb testõrségek
Különleges színfoltot jelentett a bécsi
udvarban a Svájci Gárda. 1745-ig az
udvari protokollban mint Lotharingiai
Ferenc István toscanai nagyherceg
„magántestõrsége” szerepelt. Miután
Ferencet német-római császárrá választották, az új hatalmi rendben megemelkedett a gárda presztízse, õk
adták a német-római császár hivatalos
testõrségét. Ferenc 1765-ben bekövetkezett halála után a gárdát II. József
feloszlatta (1767).

MNM Történelmi Képcsarnok

december). Egy kis létszámú kontingense az arciere testõrséghez került át.
Hasonló indíttatással hívták életre
1838-ban a Lombard–Velencei Testõrséget is. A forradalmakat követõen mûködésüket, miként a Magyar Nemesi
Testõrségét is, felfüggesztették (1850),
1856-ban pedig magát az egységet is
feloszlatták. A háborús szükség hozta
létre a napóleoni háborúk alatt (1813–
1814-ben) a rövid életû cseh nemesi
testõrséget (Böhmische Nobelgarde).

Császári, királyi, magyar?

A bécsi udvar nemesi testõrei: cseh, galíciai, lombard–velencei és magyar, 18. század

Voltak a császári udvarnak más, rövid élettartamú testõrségei is, amelyek
születése (és elmúlása is) politikai jellegû volt, így nem is lehetett sok közük
a klasszikus testõrségekhez, fennállá-

suk elsõsorban a hatalmi legitimációt
szolgálta. Így jött létre a Magyar Nemesi Testõrség mintájára 1782-ben a
Galíciai Nemesi Testõrség, amely II. József halála után meg is szûnt (1790.

A „darabontkormány” miniszterelnöke
erenc József 1904 októberében megalapította a Magyar
Királyi Darabont Testõrséget. A Bécsben mûködõ császári gyalogos testõrség német nevét (Trabantenleibgarde) fordították magyarra (darabont). A kortársak gúnyolódtak az elnevezésen; a Trabant németül jelent gyalogost, de szatellitet,
szolgát, csatlóst is, a köznyelvben némileg pejoratív hangzással. Elsõ parancsnoka Fejérváry Géza báró lett, akit az uralkodó leghûségesebb szolgájának tekintettek.
A darabont testõrségnek feladata alig volt, létszáma is igen
csekély. Jelentõsége egyrészt abban állt volna, hogy hosszú
idõ után végre Budán is volt testõrség, s az 1903-tól kezdõdõ
súlyos belpolitikai válságot, amely a király és a nemzet
viszonyának átmeneti megromlásával járt, részben ezzel is
enyhíteni próbálták – eredménytelenül. Másrészt a király ezzel újabb méltóságot adott, magas fizetéssel, Fejérvárynak,
aki 20 évi eredményes mûködés után 1903-ban vonult vissza a
honvédelmi miniszterségtõl.
Fejérváry kezdettõl karrierje kulcsának tekintette a nála
csak három évvel idõsebb császár kegyének elnyerését, sikerrel, vele személyes kapcsolatban volt, sõt a császár-király
végigizgulta például párbajait (melyek állásáról negyedóránként kért telefonjelentést).
Miután 1905-ben Ferenc József nem tudta megoldani a
magyar kormányválságot, kétségbeesett kísérletet tett: Fejérváryt bízta meg parlamenten kívüli kormány alakításával. Ez
az imparlamentáris (parlamenti illemet sértõ) lépés csak fokozta az alkotmánytisztelõ magyar közvélemény dühét, a Fejérváry-kormányt „darabontkormánynak” gúnyolták, joggal.

F

A testõrségek szervezését a dualizmus
éveiben is a hatalmi berendezkedés
szabta meg. Így voltak császári és királyi, császári-királyi és magyar királyi
elõnevû testõrségek. Császári és királyi
volt a Testõr Gyalogszázad (K. u. k.
Leibgardeinfanteriekompanie), illetve
a Testõr Lovasszázad (K. u. k. Leibgarde Reitereskadron), mindkét formáció a „császár és királyt” szolgálta. Császári-királyi elõnevû az Elsõ Arciere
MNM Történelmi Képcsarnok

Amikor Fejérváry többszöri visszautasítás után elvállalta a kormányalakítást,
„az öreg király kezet fogva
régi katonájával, ezeket a
szavakat mondta neki:
»Amíg élek, sohasem fogom
ezt Önnek elfelejteni«”.
S valóban: a kormány
végleges bukása után azonnal visszahelyezte a budai
darabont testõrség kapitányi
állásába, gondoskodva jövedelme bõkezû megállapításáról. Reprezentatív állásában
sok teendõje nem volt, politikával nem foglalkozott többé, családja és mindinkább
Fejérváry Géza báró
mint a bécsi magyar testõrség
betegségei kötötték le. Jó
fõkapitánya
kedélyét azonban megõrizte, és nagyokat mulatott utódai, a Wekerle Sándor–Kossuth
Ferenc-koalíció 1910. évi bukásán.
1912. december 13-án az uralkodó elsõ fõudvarmestere
közölte vele, hogy Ferenc József kinevezte a bécsi magyar
testõrség kapitányának. Így újra a császárvárosban kellett élnie (bécsi lakása berendezésére még 1903-ban tízezer koronát kapott a Mária Terézia-rendtõl). Budapestet megszeretve, nem szívesen költözött Bécsbe, bár ott családja: leánya és
veje, Burián István, aki hamarosan a király személy körüli
magyar miniszter lett, gondoskodása vette körül.

H. T.
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Ferenc József magyar testõrei
Magyar Királyi Testõrség újbóli felállításakor 1867-ben, a
császár-király elrendelte: „magyar koronám országaiból
származó, hadban és békében kitûnõen szolgált nemes tisztek, személyem s császári házam tagjainak õrizetére, valamint
fejedelmi udvarom fényének emelésére hivatott eme testõrségbe való felvétel által illõ s biztos elhelyezésben részesíttessenek.” Az új magyar testõrség valóban fõleg politikai és reprezentatív célt szolgált, hiszen az uralkodót Solferino (1859)
után távol tartották a csataterektõl, érdemi õrizete a szárnysegédek és titkosrendõrök feladata lett.
A testõrök többsége kiszolgált százados vagy magasabb
rangú tiszt volt már a testõrséghez történt kinevezése elõtt;
mintegy tizede 30 évesnél fiatalabb fõhadnagy. Az új magyar
testõrség tehát a bizonyos kort és szolgálati idõt elért lovas
tisztek „pihenõhelye” lett, amelyet nyugdíjazás követhetett,
de sokan néhány évi bécsi üdülés és csillogás után visszatértek a megerõltetõ, de értelmes ezredszolgálathoz.
Ferenc József nem tartott igényt magyar testõreire, magyarbarát hitvese, Erzsébet még kevésbé; hajóútjain nagy kísérete volt, de a hajószemélyzeten kívül fõleg udvarhölgyekbõl és nõi személyzetbõl. Életrajzírója szerint egyszer Hollandiában, ahol Vilmos császár visszavonultan élõ anyját akarta
meglátogatni, minden kíséret nélkül, a palotaõrség elõször
õrizetbe vette a magát az osztrák császárnénak mondó gyanús
nõt – aki aztán nevetve nyugtatta meg a mentegetõzve elõsietõ udvarnagyot. Végzetes svájci útján pedig testõr helyett a
magyar Sztáray grófnõ kísérte, aki így tehetetlen szemlélõje
lett az Erzsébet elleni merényletnek.
A testõrök nagy többsége nemesember volt, sõt nem kis
részben elõkelõ arisztokrata. A kiegyezés utáni mintegy másfél évtizedben ritkán, de elõfordult – mint más fegyvernemeknél is –, hogy egyszerû sorból származó sorozott katonák vagy
önkéntesek pár év szolgálat után tiszti rangot kaphattak, s a
kapitányit elérve bejuthattak a testõrséghez. Gyakoribb volt
azonban, hogy a polgári származású testõrtiszt maga kapott
nemességet. A polgári származású testõrök többsége magyarországi német, mellettük néhány horvátot ismerünk, miután a
magyar polgárság még kisszámú; paraszti származású testõrt
alig találtunk (talán a kaposvári Csutor Jánost, ki egy évtizeden át közvitéz, majd altiszt volt, s 1869-ben vették fel a testõrséghez). A tisztikar általános összetételének megfelelõen a
testõrök között sincs román, szlovák vagy ruszin.
A régi nemesi gárdisták jellemzõen elsõsorban a nyugati
és északnyugati vármegyékbõl kerültek ki. Észrevehetõ a
Bécshez való közelség vonzereje (Pozsony, Nyitra, Sáros,
Sopron, Vas, Gyõr megye stb.). Az új, 1867 utáni testõrségnél
a származási helyek megoszlása kiegyenlítettebb, pedig a megyék már nem jelöltek nemes testõrifjakat, mindenki a hadseregbõl került át. Mégpedig fõleg a k. k. (k. u. k.) hadseregbõl,
közöttük eleinte nem kevesen olyanok, akik nemzetiségükre
való tekintet nélkül részt vettek a szabadságharc leverésében;
a szabadságharc résztvevõi közül viszont alig (kivéve például
a pozsonyi német polgár Fessler Ferencet, aki 1849 után besorozott közlegény lett).
Az új testõrség tagjainál származási helyüket nézve feltûnõen kevés a székely, az erdélyi magyar. Több viszont a budapesti, általában városi születésû. Jelentõs a délvidékiek (köztük németek és délszlávok) aránya. Feltûnõen sok a felvidéki
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származású, különösen Abaúj, Pozsony, Sáros és Szepes megyékbõl (20% felett). Az észak-magyarországiak (Borsod,
Gömör, Heves, Nógrád) többen vannak, mint a magyar Alföldön születettek. A dunántúliak aránya a korábbihoz közelít,
15%. (A testõrségre vonatkozó adatokat Hellebronth Kálmán altábornagy: A magyar testõrségek névkönyve 1760–
1918 címû munkája alapján számítottuk ki.)
A magyar testõrség tagjai közül nem egy családi hagyományt követett: apja vagy más rokona a régi nemesi testõrség
tagja volt. Általában tiszti családból származó, úgynevezett
Soldatensohn sok volt közöttük.
A magyar testõrség elsõ kapitánya Haller Ferenc gróf
(1867-tõl 1875-ig) nemesi testõr volt. A 15. századtól Erdélyben (Küküllõ megye) birtokos régi német arisztokrata család
sarja, ifjúságától császári lovastiszt, már Napóleon ellen is
harcolt. 1837–1842 között magyar testõrhadnagy (katonai
rangja ezredes), majd horvát bán, 1848-ban az olasz hadszíntéren hadosztályparancsnok. 1860-ban mint lovassági tábornok vonult nyugalomba, a kiegyezés elõtt az erdélyi kancellária megbízott vezetõje – onnan nevezte ki Ferenc József 72
évesen testõrsége kapitányának.
Halála után e poszton a szintén egykori nemesi testõr,
Fratricsevics Ignác követte. Õ Bács megyei nemes volt, akit
21 évesen a megye ajánlott a bécsi magyar testõrséghez, de
ötévi szolgálat után az aktív lovassághoz helyezték. Az
1866-os porosz háborúban kitüntette magát, lovas, majd gyalogos tábornokká lépett elõ. 1875-tõl ugyancsak haláláig,
1887-ig maradt a testõrség kapitánya. Magas rangja és kitüntetései ellenére nem kért grófi rangot, bár kétségtelenül megkapta volna, így õ volt a magyar testõrség egyetlen nem arisztokrata kapitánya.
A leghosszabb ideig Pálffy András gróf volt a testõrség kapitánya (1887–1902). A régi magyar fõúri család fia ifjan lett
ulánus, késõbb huszártiszt, több mint egy évtizeden át Rudolf
trónörökös szárnysegéde, majd udvarmestere. 1885-ben Fratricsevics helyettese lett, azután utóda. Õt követte Esterházy
Alajos herceg, aki egy évtizeden át volt a testõrség kapitánya
(1902–1912). Szintén ifjúságától lovastiszt, 1884-ben Londonba nevezték ki katonai attasénak, ahol hosszú idõt töltött. Õ
is testõrkapitányként halt meg. Utána rövid idõre (haláláig)
Fejérváry Géza báró lett a testõrség kapitánya (1912–1914).
Az utolsó parancsnok Lónyay Albert gróf, aki ifjúságától
huszártiszt, 1891–1894-ben pedig Ferenc József szárnysegéde
volt. 1907-tõl szolgált, már tábornokként a magyar testõrségnél, egyben fõistállómester, így a király közvetlen környezetéhez tartozott.

HAJDU TIBOR
Ferenc József temetésén magyar és osztrák testõrök kísérik a menetet

Testõrség (K. k. Arcierenleibgarde) és
az Osztrák Darabont Testõrség (K. k.
Trabantenleibgarde). Végül magyar
királyi elõnevû, a hajdani nemesi testõrség utódaként a Magyar Királyi
Testõrség (K. ung. Leibgarde) és az
1904-ben alapított, budapesti székhelyû Magyar Darabont Testõrség (K.
ung. Trabantenleibgarde).
Az udvari hierarchia csúcsán változatlanul a két tiszti testõrség állt, a
testõrök nemesi származása azonban
ekkor már nem volt elõfeltétel; az arciere testõrök esetében a korlátozás
már 1806-ban megszûnt, a magyar testõrök esetében ezt az újbóli felállítással
(1867) törölték el. A többi testõralakulat altiszti testõrségnek számított, ahol
csak a parancsnoki állománynak volt
tiszti rangja.

Hírneves magyar testõrségek
A magyar történelmi emlékezetben a
testõrségek között a legnagyobb hírnévre a Magyar Nemesi Testõrség emelkedett, soraiban nagyívû életpályát
befutó személyiségekkel, katonákkal,
közéleti emberekkel, tudósokkal, írókkal, költõkkel. Errõl a pompás küllemû
lovas csapatról – amely rövid megszakítással (1849–1867) közel másfél évszázadon át állt fenn – azt tartják, hogy
õk voltak minden idõk legszebb magyar
A Magyar Királyi Testõrség szolgálati atillája,
1880-as évek
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huszárjai. Történetük két hosszú korszakra oszlik: az elsõ a megalakulástól
az 1848–1849-es forradalmakig, a második a kiegyezéstõl a birodalom 1918-as,
végsõ széthullásáig tartott. 1848–1849
adminisztratív és politikai cezúra volt.
Az aktívan szolgáló gárdisták nagy része, és jó néhányan a korábbi testõrök
közül is (Görgei Artúr és testvére
Ármin, Klapka György, Török Ignác,
Répássy Mihály) honvéd ruhát öltött.
Ez volt az oka, hogy az uralkodó a
mindössze hét fõre apadt gárda mûködését felfüggesztette.
A második szakasz a kiegyezéssel,
illetve I. Ferenc József 1867-es koronázásával kezdõdött. Bár az ünnepen
még nem az igazi testõrök, hanem 37
kiválasztott huszártiszt szerepelt testõr
gyanánt, a rákövetkezõ évben 45 fõs
létszámmal újjáalakult a gárda. Az új
Magyar Királyi (nemesi) Testõrség jogfolytonos intézmény lett, ám már sem
a magyar honosság, sem a nemesi
származás nem volt elõfeltétele a
testületbe kerülésnek. 1760 és
1848 között összesen 1315 magyar
nemes úrfi volt hosszabb-rövidebb ideig a gárda tagja. I. Ferenc József Magyar Királyi Testõrségének közel fél évszázados
fennállása alatt 163 testõrt regisztráltak a névkönyvekben.
A másik magyar illetõségû
testõrség, „Õfelsége a császár
és király katonai udvartartásához tartozó katonai osztagok” között rangban a negyedik a Magyar Királyi
Darabont Testõrség, a
Habsburg-ház idõben legkésõbbi alapítású (1904)
testõrsége volt. A darabontok a budai Vár reprezentációjához tartoztak,
létszámuk a megalapításkor 63 fõ. Élükön tábornoki rangú testõrkapitány
állt. Testõrszolgálatukat
három formában – külsõ,
azaz udvari, belsõ, azaz
biztonsági, illetve díszszolgálat – látták el. A
díszõrök a palota meghatározott pontjain álltak
„lábhoz”, illetve „vállhoz”
tett alabárddal. Szolgálatuk
rendjét Bécsbõl, a Fõudvarmes-

MNM Történeti Fényképtár

Õrségváltás az audienciás terem elõtt,
1930-as évek

teri Hivatal szertartási osztályáról szervezték. Valódi testõrzõ feladatokat az
uralkodó budapesti látogatásain kaptak, reprezentatív szerepet pedig I.
Ferenc József bécsi temetésén,
majd IV. Károly 1916-os budapesti
koronázásán. 1918. november
16-án a darabont testõrséget a
Magyar Királyi Testõrség maradékával és a koronaõrséggel együtt
katonai alakulattá szervezték át.
Õk adták Károlyi Mihály köztársasági elnök testõrségét.

A kormányzó õrzése
A két világháború között újjáéledtek a IV. Károly által feloszlatott
testõrségek. Horthy Miklóst 1920.
március 1-jén választották Magyarország kormányzójává. Személyi biztonságára kezdetben volt
Fõvezérsége törzsszázadának katonái vigyáztak, környezetében
azonban csakhamar megjelentek
a hajdanvolt hivatásos testõrök, a
volt budavári darabontok és az
egykori bécsi testõrök. Az új testõrség keretlétszámát 276 fõben
maximálták. Az alabárdos szakasz 40 fõbõl, a két puskás század
100-100 fõbõl, a lovas szakasz 16
fõbõl állt. E katonai egységet
1920. augusztus 10-én Magyar Királyi Testõrség névvel a kormányzó hivatalos testõrségévé szervezték át. A testület a királypuccsok
Magyar darabont
testõralabárd, 1904
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
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Horthy Miklós testõrei

Medve Pál: „Korábban már láttam többször, de amikor bementünk hozzá, rez 1940-es évek elején afféle rövidmegtek a lábaim, de mindjárt megszûnt
nadrágos sihederként apámmal vaaz idegességem, amikor olyan kedvesen,
sárnap délelõttönként rendszeresen
emberi hangon szólt hozzám.” Medve
felmentünk a Vár-hegyre, hogy végigõrmesternek az õrszolgálaton kívül
nézzük a zenés õrségváltást. A több
akadt még egy „mellékes” feladata is.
száz fõnyi tömeg csodálattal szemlélte
Amikor kiderült, hogy tárogatón játszik,
a díszes egyenruhába öltözött, alabárda kormányzói pár gödöllõi nyaralása idedal és puskával felfegyverzett szálasjén vacsora után hangszerével szórakozbajszos férfiak csapatának méltóságteltatta a fõméltóságú urat és hitvesét.
jes vonulását. Õk voltak a Magyar KiA testõrök a kiképzés során tanulták
rályi Testõrség tisztjei és katonái, akik
meg a sajátos menetelést, az õrségváltást,
Horthy Miklós kormányzó és családja
a puskafogásokat stb. Mindez azt a célt
biztonságát vigyázták.
szolgálta, hogy a testület tökéletesen lásNem volt könnyû ebbe az elit alasa el alapvetõ rendeltetését, a testõrszolkulatba bekerülni. A tiszti állásokat
gálatot. Ennek színhelye az úgynevezett
pályázat útján töltötték be. A jelentkekormányzói udvarlak volt, amely felölelte
zés alapvetõ kritériuma a „kiváló” mi- MNM Történeti Fényképtár
a várpalota Tabánra nézõ szárnyépületénõsítés, a legalább 178 cm testmagasben a kormányzói hivatalt, az államfõ kiAlabárdos testõrszakasz udvari díszben,
ság, egy idegen nyelv (német, angol,
lenc szobát magában foglaló lakosztályát,
1930-as évek
francia) ismerete, jó lovaglótudás és lea kabinetirodát és a katonai irodát.
hetõleg nõtlen családi állapot, bár a házasság nem jelentett
A testõrség tagjai háromnaponként léptek 24 órás szolgálateleve kizáró okot.
ba, amelynek 13 órakor zajló váltása nyilvános (vasár- és ünA pályázat elbírálásánál azonban nem publikus szempon- nepnapokon zenés) volt. Ekkor 25 puskás és 11 alabárdos testtok is érvényesültek: összeköttetés, illetve ajánlás, származás, õr lépett szolgálatba hét, illetve két õrhelyen. A puskás testõrcsaládi és társadalmi kapcsolatok, a pályázó anyagi helyzete, ség elsõsorban a biztonságot óvta, az alabárdosok pedig a
nõs kérelmezõ esetében a feleség személye. Az elbírálásnál díszelgést szolgálták. A puskások a várpalota valamennyi megokvetlenül elõnyt jelentett a nemesi származás, nemkülönben közelítési útvonalát lezárták, tudtuk nélkül senki sem léphetett
sokat számított a protekció, a magasabb társadalmi körökkel be a kormányzóság területére. A kormányzó dolgozószobájába
fenntartott kapcsolat. Az anyagi helyzetet, a vagyoni viszo- és magánlakosztályába vezetõ ajtók elõtt pedig két-két alabárnyokat abból a szempontból mérlegelték, hogy van-e a fizeté- dos testõr állott.
sén túlmenõen fedezete az életvitel költségeire. Egy nõs testA testõrség újév napján és augusztus 20-án díszszolgálatot
õrtiszt négy-öt szobásnál kisebb lakásban nem lakhatott, inast teljesített, részt vett a Szent Jobb-körmenetben, a vitézi avatákellett tartania, elvárták tõle a választékos öltözéket, a felsõ sokon és egyéb ünnepi alkalmakon, amelyeken a kormányzó
szintû társadalmi életben való részvételt, a meghívások elfo- megjelent. A testõrök beosztásának alkalmasint különös „melgadását és viszonzását. A felvételrõl a testõrség parancsnoká- lékzöngéi” voltak. Így a hosszadalmas Szent István-napi szolgának javaslata alapján maga a kormányzó határozott.
lattétel reggelén a kivonulók kemény tojást kaptak reggelire
A legénységi (köztestõri) állományt a
vízzel vagy teával, nehogy váratlanul „szükségtényleges katonai szolgálatot teljesített önletük” támadjon…
kéntesekbõl töltötték fel. Medve Pál testõr
A testõrök élete persze nem csupán a szolMedve Pál testõr
õrmester visszaemlékezése szerint „az elsõ
gálatból állott. A tisztek a testõrpalotának nekövetelmény… a megfelelõ magasság volt,
vezett Attila út 4. sz. házban laktak nagyméremivel arra törekedtek, hogy 180 cm-en felüli
tû, pompásan, de nem fényûzõen berendezett
emberek legyenek beválogatva. A bizottság
lakásokban. A társas érintkezés két formában
nézte a mezítelen jelöltnél a testfelépítést,
történt. Naponta mindig más lakásban zajlothogy néz ki, jól jár-e az ember, nem csámpás,
tak ebéd után a feketekávés beszélgetések.
karikalába van-e. Utána szellemi vizsga volt,
Évente – három ízben – koktélpartikat rendezamely kiterjedt Magyarország történelmére,
tek. Ezeket, tekintettel a 60-80 meghívottra,
földrajzára.”
jobbára valamelyik kaszinóban vagy szállodai
Aki szerencsésen túljutott a testi-szellemi
különteremben tartották.
mustrán, azt próbaszolgálatra rendelték be.
A nõtlen tisztek általában a várpalota DuEnnek során a jelöltek megismerkedtek a bunára nézõ szárnyának legfelsõ emeletén laktak.
dai Vár területével, az õrszolgálati helyekkel,
Hölgyvendégeik kénytelen-kelletlen hozzáaz õrség feladataival, a bejáratos személyek
szoktak, hogy kerülõ út nem lévén, csak az õrt
rangjával, címével és a nekik dukáló tiszteletálló testõrök szeme láttára juthatnak be hozzáadással. A próbaszolgálat letöltése után az újjuk gáláns kalandokra.
donsült testõröket bemutatták a kormányzóKülönleges élményt jelentett 1929-tõl minnak. Erre a nagy pillanatra így emlékezett Babucs Zoltán gyûjteménye
den esztendõben a testõrkarácsony. Az ünne-
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Testõrkarácsony a királyi palotában, 1934
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Testõrkarácsony a kormányzó részvételével

pélyes ajándékkiosztást a december 24-ét
elleni német támadás elhárítására. „A vémegelõzõ valamelyik napon késõ délután
delmet a szûk utcákban mélységben tagozrendezték meg a kormányzói pár jelenléva terveztem – olvashatjuk Lázár Károly
tében. Az eseményt az 1930-as években a
emlékirataiban. – Természetesen a korrádió is közvetítette. Az államfõ protoszerû harcmodornak megfelelõen a tûz és
kollmentes beszélgetést folytatott a testõra mozgás alapján, melyben úgy a testõrsétisztekkel. A nõtlen legénység az Attila út
get, mint az õrzászlóaljat kitûnõen kiké10. sz. alatt lévõ Bessenyei György testõrpezték, s kiváló tisztek és altisztek vezetélaktanyában lakott. Összesen 14 szoba, öt
se alatt állott.” Lázár szerint itt a némenégyágyas és kilenc hatágyas szolgált szálteknek „összehasonlíthatatlanul nehezebb
láshelyül. A rendszerint altiszti rendfokodolga akadt volna” mint Varsóban, ahol
zatot viselõ köztestõrök 50-60%-a nõs volt
összesen ötvenöt napig álltak ellen a felés másutt lakott, az alsó középosztály életkelõk.
vitelének megfelelõ színvonalon. A feleséOktóber 16-án reggel a németek megtágek többségének nem volt önálló foglalmadták a Várat, és a testõrség az elsõ rokozása, de akadtak közöttük köz- vagy
hamot visszaverte. Idõközben azonban a
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magántisztviselõk. Nem volt ritka a házaskormányzó a lemondás, a távozás és az elság egy testõr és egy kormányzóságon dol- Testõrök kivont karddal õrzik a kormányzót lenállás beszüntetése mellett döntött, így
a kolozsvári bevonulási ünnepségen,
gozó komorna, szobalány között.
Lázár altábornagy parancsot adott a fegy1940. szeptember
verletételre. Ezzel véget ért az egyetlen
1943 õszén a testõrség új feladatot
magyar katonai alakulat fegyveres ellenálkapott, a kormányzó engedélyével Lázár
Károly testõr altábornagy parancsnoksága alatt megkezdte a lása a németekkel szemben, és befejezõdött a magyar királyi
felkészülést arra, hogy a háborúból való „kiugrás” esetén testõrség története is. A testõrséget még október 16-án feloszlatbiztosítsa Horthy Miklós védelmét. A testõrség hadrendje a ták, tagjait a frontra vezényelték. A Testõr Lövész Zászlóaljat
besorolták a Szent László hadkövetkezõképpen
alakult:
osztályba. Lázár Károly német,
gyalogos testõrség, alabárdos
illetve nyilas fogságba került,
szakasz, két õrparancsnok és
Koronaõrök a Szent István-napi körmenetben, 1941
megjárta Sopronkõhidát és
40 testõr, puskás testõrszázad,
Mauthausent. 1945-ben a Honkét testõrtiszt és 80 testõr,
védelmi Minisztérium igazoló
székely szakasz, egy testõrtiszt
bizottsága ugyan igazolta, de a
és 40 testõr. A lovas testõrkövetkezõ években B-listára
ség: két testõrtiszt és 20 testkerült. 1992-ben posztumusz
õr, Testõr Lövész Zászlóalj,
vezérezredessé nevezték ki.
puskás század, egy tiszt, három altiszt és kilenc raj, 125
lövész, nehézfegyver század,
SIPOS PÉTER
egy tiszt, három raj és egy
páncéltörõ ágyús raj, 56 löFelhasznált irodalom:
vész, páncélvadász szakasz,
Bangha Ernõ: A Magyar Kiráegy tiszt, 15 lövész és három
lyi Testõrség 1920–1944. BudaNimród páncélvadász.
pest, 1990; a szerzõ külön kö1944 októberében a testszöni Babucs Zoltán hadtörtéMNM Történeti Fényképtár
õrség felkészült a várpalota
nész szíves segítségét.
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idején kiállta a lojaliber 15–16-án a testõrök kitás próbáját, s fennsebb csatát is megvívtak a
állása közel negyedszávárat megszállni készülõ
zada alatt is követkenémet és nyilas csapatokzetesen megmaradt
kal. A nyilas hatalomátvétel
Horthy kormányzó hûután a volt testõröket a
ségén.
Szent László hadosztályba,
Fõ feladatuk a
harctéri szolgálatra osztotkormányzó és családták be. A várban Szálasi
ja, illetve a királyi várkörnyezetében „új testõrban mûködõ kormánységként” a 9/II. zászlóalj
zósági hivatalok bizkatonáiból alakult különíttonságán való õrködés
mény maradt, Mészáros István alezredes parancsnokvolt, ami javarészt a
MNM Történeti Fényképtár
lása alatt.
gyalogos testõrség nagyobb hányadát kite- A Testõr Lövész Zászlóalj egy szakasza a Bécsi kapunál gyakorlatról tér vissza
võ puskás testõrségre hárult, míg a dí- tonsági feladatok kerültek elõtérbe. Sajátos típusok: koronaõrök, Képviselõházi Õrség
szelgés a kisebb létszámú alabárdos Ennek jegyében állították fel, 1943 ápcsapatra és a lovas szakaszra. A napi rilisában a Testõr Lövész Zászlóaljat, Bár szerepeikben a testõrségekhez
õrség létszáma a puskás õrségnél 25, amellyel a testõrség katonai jellegét, a hasonlítottak, hivatalosan mégsem
az alabárdosoknál 11 fõ. Hozzájuk látványos várbeli vonulásokkal annak tartozott a testõrségek sorába sem a
korona õrzésére életre hívott, 1790-tõl
csatlakozott az udvarlaki õrség. Ezt a erejét szándékoztak demonstrálni.
A testõrség 1944-ben három alka- a budai királyi várban szolgáló koronaszakasznyi erõt mintegy másfél évtizeden át a Budapest Helyõrség különbözõ lommal is – bár epizód jelleggel – fon- õrség (Magyar Királyi Koronaõrség), sem
katonai alakulataitól, mindennap má- tos esemény részese lett. Márciusban pedig a magyar parlament biztonsága
siktól, vezényelték várbeli szolgálatra. a német megszálláskor Lázár Károly felett õrködõ, 1912-ben alapított KépviAz 1930-as évek végétõl a vár külsõ õr- testõrparancsnok karakán kiállása selõházi Õrség. A magyar koronát, a 17.
ségét a Budapesti Õrzászlóalj katonái- õrizte meg a budai Vár „de jure” in- század elejétõl, kisebb megszakításokkal
taktságát az épületeket birtokba venni Pozsonyban õrizték. Az õrzést a 18.
ból állították ki.
szándékozó német fegyveresektõl; jú- század közepén Pálffy Miklós országbíró
liusban a németek támogatta csendõr- újította meg, aki 1751-ben Királyi Magyar
A testõrök és a német megszállás
puccs során többek között a Horthy- Koronaõrség néven, a Pesti Rokkantház
A szélsõjobboldali veszély növekedése, hoz lojális testõrség hiúsította meg veteránjaiból külön katonai egységet
majd 1944 márciusában Magyarország Baky László és puccsistái terveit. A szervezve. Amikor 1790-ben a koronát
német megszállása átrendezte a testõr- fegyverszüneti proklamáció és a nyilas Budára hozták, ismét felállt a veterán
ségi szerepeket, s egyre inkább a biz- hatalomátvétel napjaiban pedig, októ- koronaõrcsapat; ettõl kezdve, rövid
A koronaõrség, a parlamenti õrség és az
alabárdos testõrség parancsnokai a Várban
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megszakításokkal, egészen 1944-ig
folyamatos a jelenlétük a budai királyi
várban.
A kiegyezés után ismét Magyar Királyi Koronaõrség néven alakult újjá az
õrcsapat, s egyben átkerült a Magyar
Királyi Honvédség állományába. Itt a
honvéd gyalogság egyik „kikülönített
alosztálya” lett, önálló katonai egységként, közel ötvenfõs létszámmal. 1918–
1919 zûrzavaros hónapjaiban a koronaõrök egy idõre a Hadügyminisztérium fennhatósága alatt mûködõ
Nemzeti Testõrszázad állományába kerültek, majd egy részüket, 1919 januárjában szélnek eresztették. A koronaõrség reprezentációs szerepet is betöltött, ünnepi helyszíneken, díszruhájukban sorfalat álltak, kísérõ osztagként
szerepeltek, a két világháború között
pedig részévé váltak az állami protokollnak.
A magyar államiság másik jelképe,
az Országház, 1912-tõl kapott saját õrséget, Tisza István gróf házelnöksége
idején. Az épületet 1902 októberében
adták át, ezt követõen vagyonbiztonságát és belsõ rendjét, polgári alkalmazottaival és egyenruhás rendõreivel, a
Székesfõvárosi Magyar Királyi Államrendõrség felügyelte. Saját fegyveres õrtestületét, a Képviselõházi Õrséget az
1912. évi XLVII. törvénnyel hozták létre. Katonai testületnek számított, de
nem volt honvédségi alárendeltségben,
csupán fegyelmi és bizonyos szervezeti

vonatkozásokban tartozott a budapesti
I. honvédkerület parancsnoksága alá.
Parlamenti ténykedésüket, szolgálati
viszonyaikat a képviselõház elnöke szabályozta. A fenntartás költségei a Belügyminisztériumot terhelték. Az õröket
a honvédségnél, a csendõrségnél vagy a
közös hadseregnél legalább jó minõsítést
szerzett, idõsebb altisztek közül válogatták. Az õrcsapat mintegy 50 fõbõl állt,
parancsnoka törzstiszt, két helyettessel
(beosztotti, tiszti, esetleg törzstiszti
rangban) és egy segédtiszttel. A legénységi állományt hat palota-fõõrmester és
40 palotaõrmester alkotta.

Igazodás a köztársasághoz
1945 vízválasztó volt: a kormányzói
testõrség szétszéledt, illetve megszûnt
a funkció nélkül maradt koronaõrség,
a Képviselõházi Õrségbõl Nemzetgyûlési Õrség lett. Majd megszervezõdött,
a köztársasági államformához igazodva, a Köztársasági Elnök Testõrsége.
1946-ban Tildy Zoltán addigi miniszterelnököt, a Független Kisgazdapárt
elnökét választották meg a köztársaság elnökévé. Az elnöki testõrséget
Papp-Kökényesdy Sándor ezredes
szervezte meg. Több régi testõr és koronaõr állt újra szolgálatba. Az elnöki
rezidencia elõbb az Andrássy út 96.
szám alatt, késõbb a Nemzeti Múzeum mögött, az Esterházy-palotában
volt. A testõrök ellátták az épület

õrzését, illetve alkalmanként díszszolgálatot adtak. Az egység utolsó parancsnoka 1948 márciusa és augusztusa között Maléter Pál õrnagy volt, az
állomány ekkor 24 tiszthelyettesbõl
állt. Miután Tildy Zoltán köztársasági
elnököt 1948. július 31-én lemondatták, és tisztsége augusztus 4-én formálisan is megszûnt, testõrségét is feloszlatták.
A Nemzetgyûlési Õrséget 1949 áprilisában szüntették meg, mivel minden
ilyen jellegû tevékenységet az Államvédelmi Hatóság ragadott magához. A
forradalom leverése után, 1956. december végén alakult meg a Belügyminisztérium kormányõrségi osztálya,
ezt követõen pedig, 1958-tól az országos hatáskörrel rendelkezõ BM Kormányõrség látta el a Magyar Népköztársaság védett személyei munkahelyének, illetve lakásának õrzését, gondoskodott a Magyarországon tartózkodó
külföldi védett személyek, valamint delegációk biztonságáról, felügyelte a kiemelten fontos épületeket, ünnepélyes
alkalmakkor díszszolgálatot adott.
A Magyar Köztársaságban a hajdani „testõr tevékenységeket”, mai szóhasználattal az objektumvédelmet, személyvédelmet, díszõrködést és a koronaõrzést, mint jogutód szerv, 1992–
2010 között a Köztársasági Õrezred
vitte tovább.
SÁGVÁRI GYÖRGY

250 éves a magyar testõrség
A Köztársasági Õrezred, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum kiállítással és konferenciával emlékezett meg
a magyar testõrségek 250 éves múltjáról. A kiállítás a Parlamentben, a Nemzeti Múzeumban és a Hadtörténeti Múzeumban volt látható
2010. március–július között. A fotók a Nemzeti Múzeumban rendezett konferencia idején készültek a kiállításról

Fotó: MNM Kardos Judit

15

