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Kedves Olvasó! 

Folyóiratunk új folyama megjelenésének 10. év
fordulója évétől ismét négy számmal jelentkezünk. 
Ez lehetővé teszi, hogy folyóiratunk gyakrabban jus
son el olvasóink kezébe. Reméljük, hogy ezzel — 
az egyes számok kisebb terjedelme ellenére is —, 
jobban ki tudjuk elégíteni olvasóink hadtörténelem 
iránt érzett igényeit. 

Folyóiratunk évi terjedelme nem változik, ezért 
nem változik az előfizetési ára sem. Változás csupán 
— s ez a negyedévi megjelenésből következik — az 
egyes számok árainál lesz (számonként 8 Ft). 

Bízunk abban, hogy gyakoribb megjelenésünk
kel kapcsolatunk olvasóinkkal szorosabbra fűződik, 
s részükről a további támogatást érezni fogjuk. 

Budapest, 1964 április. 
A Szerkesztőbizottság. 
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A LENGYEL HADSEREG AZ 1945—48-AS ÉVEKBEN* 

Dr. Ignácy Blum vezérőrnagy 

ENNEK A CIKKNEK az a célja, mint a címéből kitűnik,, 
hogy bemutassa a Lengyel Hadsereg legújabb történetének 
egyes fő mozzanatait. A viszonylíag közeli múlt ellenére, ebből 
az időből sok eseményt befedett már a történelem patinája,, 
Sok esemény viszont tovább folytatódik és ez az oka, hogy az 
időszerű politika körébe tartozik. 

A fenti szempontok bizonyos értelemben gátolták a tör
ténelmi kutatások fejlődését a Lengyel Hadsereg történeté
nek ezen időszakában. Míg a lengyel nép 1939—1945-ös fel
szabadító háborújának története már viszonylag gazdag iro
dalommal rendelkezik, addig fegyveres erőink részvétele a 
lengyel nép nemzeti és társadalmi érdekeinek megvédésében,, 
valamint a népi hátalom megerősítésében az 1945—1948-as 
években nincs kielégítően feldolgozva. A Lengyel Néphadsereg 
története ezen szakaszának tanulmányozását a Lengyel Tudo
mányos Akadémia tudományos ülésszaka kezdte el, amely 
1958 októberében zajlott le a Lengyel Hadsereg megalakulásá
nak 15. évfordulója alkalmából. Az 1958—1962-es években je
lent meg néhány publikáció a lengyel földalatti reakcióról és 
ezzel kapcsolatban a Lengyel Hadsereg szerepéről a népi ha
talom megerősítésiéért vívott harcban. Jelenleg ezen a témán 
dolgoznak a Katonai Politikai Akadémián és a Hadtörténeti 
Intézetben. A Lengyel Egyesült Munkáspárt fennállásának 20. 
évfordulója alkalmából tartott tudományos üléseken is sok be
számoló hangzott el arról, hogyan vett részt a Lengyel Hadse
reg a hazai elleinforradalom ellen vívott harcban. 

Mindez azonban csak töredékes képet ad arról, hogyan küz-

* Dr. Ignäcy Blum vezérőrnagy elvtárs e cikkét a Szerkesztőség felkérésére 
írta. A felhasznált irodalom jegyzékét a cikk végén közöljük. 
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dött a Lengyel Hadsereg az ellenforradalommal szemben a 
háború utáni első három évben. Reméljük, hogy a Lengyel Had
sereg fennállásának 20. évfordulója alkalmából elkezdett tudo
mányos történelem-dolgozatok teljes egészében »be fogják mu
tatni , hogyan járultak hozzá fegyveres erőink a népi hatalom 
megszilárdításához és az ország újjáépítéséhez. 

Jelen tanulmány sem képes természetesen kimerítő és el
mélyült módon ismertetni minden szempontból azt a szerepet, 
amelyet a Lengyel Hadsereg a népi hatalom megszilárdításának 
nagy ügyében játszott. I t t csak a hadsereg fő feladatait és tevé
kenységét mutatom be azokban az éveikben. 

* 

A Lengyel Néphadsereg a Szovjetunió területén megalakí
tot t 1. Lengyel Hadsereg, valamint az országon belül a Lengyel 
Munkáspárt vezetésével megszervezett Népi Hadsereg {Armia 
Ludowa) egyesítésÓDŐl alakult meg. 

Lengyelország felszabadított területén az Országos Nemzeti 
Tanács első intézkedései között szerepelt az 1944. július 21-i 
törvényerejű rendélet megalkotása, amely kimondta a Lengyel 
Néphadsereg megalakítását a fentemlített hadseregek egyesí
tése útján. 

A Szovjetunióban alakult 1. Lengyel Hadsereg összesen 
123 ezer jól képzett és felfegyverzett katonából állt. Nem ke
vésbé volt tekintélyes az a harci erő sem, amelyet a Népi Had
sereg egységei alkottak. Ezt a Népi Hadsereg tevékenysége vi
lágosan bizonyítja. A Népi Hadsereg csapatai csak 1944 júniu
sáig 904 akciót hajtották végre a német fasiszták ellen, ebből 
120 volt a nagyobb ütközet. Ezekben a harcokban több mint 
19 ezer hitlerista katonát öltek meg. A felszabadított területe
ken a Népi Hadsereg "egységei mintegy 16—18 ezer katonát 
számláltak, amelyek dandárokban, valamint kisebb osztagok
ban és helyőrségeikben voltak csoportosítva. A német csapatok 
mögöttes területein a Népi Hadsereg hét dandárja, valamint 
egész sor kisebb önálló alakulat harcolt. A Népi Hadsereg ka
tonáinak összlétszáma 1944Jben elérte a 60 000 főt. 

A Lengyel Nemzeti Felszabadítási Bizottság kiáltványá
ban leszögezte, hogy az újonnan alakult hatalom fő feladata az 
lesz, hogy fokozza a lengyel nép erőfeszítéseit az ország teljes 
felszabadításáért, a hitleri hadsereg megsemmisítéséért vívott 
haroban. Ezzel kapcsolatban a fő törekvés a Lengyel Hadsereg 
fejlesztésére irányult. Ez helyes határozat volt. A lengyel ka
tona részvétele a háborúban befolyásolhatta a győzelem gyor-
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sabb elérését, és megrövidíthette a megszállást, amelynek min
den egyes napja több tízezer emberéletet követelt a lengyel 
néptől, nem számítva az anyagi veszteségeiket. Ezenkívül a len
gyel katona részvétele a felszabadító háborúban lehetővé tette, 
hogy a régi nyugati területek visszatérjenek az anyaországhoz 
és, hogy Lengyelország a háború után elfoglalja az őt meg
illető helyét a világon. 

A fenti célkitűzésekkel kapcsolatban született az a döntés, 
hogy az első hadseregen kívül megalakítsuk a 2., 3. hadsereget, 
valamint a Páncélos Hadtestet a megfelelő alárendelt egysé
gekkel együtt. 

A Lengyel Néphadsereg megszervezésére és fejlesztésére 
azonban nem légüres térben került sor. Ellenkezőleg, a „lublini 
Lengyelország", ahol a hatalom a Lengyel Nemzeti Felszabadí-
tási Bizottság kezében volt, az osztályharc színhelye volt. A 
Lengyel Nemzeti Felszabadítás! Bizottságot a reakció nem is
merte el. Terrort és szabotázst alkalmazva nehezítette a népi 
hatalom szerveinek tevékenységét, minden általa elérhető esz
közzel akadályozta a Lengyel Néphadsereg fejlődését. 

A Honi Hadsereg (Armia Krajowa) különítményei a fel
szabadított területeken nem vetették alá magukat az újonnan 
alakult hatóságok rendelkezéseinek, igyekeztek önállóságukat 
megtartani, különösen az első időszakban. Később, azaz 1944 
augusztusában és szeptemberében a reakció minden erőfeszí
tését arra irányította, hogy szabotálja a Lengyel Néphadseregbe 
való sorozást és mozgósítást. Ebben az időben a reakció fő célja 
a hadseregért való küzdelem képezi, ez az osztályharc alapvető 
formája. A reakció tisztában volt azzal, hogy az új haderő a 
hatalom fő támasza és a népi állam pillére. Ezért támadott ben
nünket oly ádázán éppen ezen a szakaszon. A Lengyel Egyesült 
Munkáspárt Központi Bizottságának Politikai Irodája 1944. ok
tóber 31-i határozatában megállapította, hogy: „A lengyel reak
ciónak a demokráciával szemben vívott kétségbeesett harcá
nak fő célja egyrészt az, hogy szétverje a hadsereget, másrészt, 
hogy azt saját uralma alá vegye. A hadsereg megsemmisítésére 
irányuló törekvés többek között a tömeges szökések megszerve
zésében nyilvánul meg. A hadsereg vezetésének megszerzé
sére irányuló törekvés pedig abban nyilvánul meg, hogy „ülni 
és végezni dolgunkat" jelszóval megszállják a fő beosztásokat, 
valamint, hogy reakciós vezetéssel „tiszta lengyel" egységeket 
szervezzenek, és ezeket a többi egységek ellen irányítsák. Egy
idejűleg a reakció a r ra törekszik, hogy megnyerje a hadsereget 
a politikai hatalom és a Lengyel Nemzeti Felszabadítási Bi
zottság ellen." 
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A hadseregért való harcot a reakció teljesen elvesztette, 
1944 végén a Lengyel Néphadsereg személyi állománya elér te 
a 286 ezer főt. Lényegeben feloszlatták a 3. hadsereget, min
denekelőtt gazdasági nehézségekre való tekintettel, viszont a 
káderek más egységekbe való átirányítása, és az, hogy nagyobb 
figyelmet szenteltek a többi egységek szervezésére, előnyös be
folyással volt az egész hadsereg további fejlődésére és harc-
képességére. 

A hadsereg belső funkcióját illetően különösen figyelmet 
érdemel a földreform végrehajtásában való részvétel. Mintegy 
1000 tiszt és katona segített annak idején félosztani a nagybir
tokosok földjét, népszerűsítette a földreformrendeletet, je len
létével bátorította a reakció által megfélemlített parasztokat. 

1945 januárban megkezdődött a szovjet hadsereg nagy fel
szabadító hadjárata. A szovjet egységekkel együtt indultak 
nyugatra az 1. Hadsereg egységei, majd a 2. Hadsereg, a P á n 
célos Hadtest egységei, valamint a Lengyel Néphadsereg főpa
rancsnoksága >alá rendelt egységek. 

A Visztula nyugati partján fekvő lengyel terület felszabadí
tása lehetőséget nyújtott a Lengyel Néphadsereg további fejlő
déséhez, így például a háború vége felé, 1945. május 1-én, a 
Lengyel Néphadsereg mintegy 433 ezer főt számlált, és mintegy 
400 harckocsival, kb. háromezer ágyúval és több mint 700 re 
pülőgéppel rendelkezett. Állományában a következő magasabb-
egységek voltak: 10 gyalogos hadosztály, 1 lovas dandár, 1 pán
céloshadtest és 2 páncélos dandár, 12 tüzérdandár, 1 tarackos 
dandár, három légvédelmi tüzérhadosztály, négy repülőhadosz
tály és számos különleges egység. 

A Lengyel Néphadsereg tisztikara az 1945. július 1-i ada
tok szerint 40 859 tisztet számlált, ezek közül 13 396 a szovjet 
hadseregből, 24 463 pedig a lengyel hadseregből került ki. Két 
év alatt tehát majdnem félmilliós hadsereget hoztunk létre és 
megalkottuk a saját tisztikarunkat. Ugyanis a fent említett 
24 463 tiszt többsége a mi saját tiszti iskoláink növendéke volt. 
Ilyen feladatot csak forradalmi hatalom tudott végrehajtani,, 
amely a nép legszélesebb körű támogatását élvezte és olyan 
szövetséges önzetlen segítségére támaszkodhatott, mint a Szov
jet Szocialista Köztársaságok Szövetsége. 

* 

A hitlerizmus feletti győzelem után kialakult nemzetközi 
helyzet kizárta az akkori közeljövőben (hangsúlyozom a k ö 
z e l j ö v ő b e n ) a komolyabb háborús összecsapást. Erre olyan 
mozzanatok utaltak, mint: 
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— a Potsdam-i értekezleten tör tént megegyezés ér te lmé
ben a Hitler-ellenes koalíciós egység megőrzése a három nagy
hatalommal az élen; 

— a fasizmus komoly meggyengülése az egész világon 
azáltal, hogy olyan tűzfészkeket számoltak fel, mint a Musso
lini-féle Olaszország és a hitleri Németország; 

— Kelet-Európában egész sor népi demokratikus állam 
jött létre, melyek által a szocializmus befolyása és területe je
lentősen megnőtt. 

Ezzel szemben, ami Lengyelországot illeti, veszély lesel
kedett az országon belül: a hazai reakció az emigránsok és im
perialista kémek által támogatva polgárháború kirobbantásával 
fenyegetett. 

A Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottsága 1945 
májusában tar tot t plénumának határozata megállapítja: „Len
gyelországban a politikai helyzetet elsősorban a lengyel reak
ció táborában levő politikai válság jellemzi. Ennek a krízisnek 
a kifejezése a Honi Hadsereg formális feloszlatása és más szer
vezési formák keresése a Lengyelországban kibontakozó de
mokratizálási folyamat elleni harcra, a Nemzeti Egység Taná
csából való kilépés, amely a paraszti tömegekben megnyilvá
nuló mély radikális demokratikus folyamatoknak volt a követ
kezménye, valamint Arciszewski emigrációs klikkjével az ille
gális Néppárt maradványával való együttműködés megszakí
tása; ezeket még erősítette a Népi Hadsereg tagjainak a reak
ciós bandák általi legyilkolása. Bizonyítja a krízist az is, hogy 
a reakciós körök azt követelik Raezkiewicztől, hogy mondjon 
le az emigráns lengyel „elnök" hivataláról, minthogy a len
gyel nép körében nagyon népszerűtlen; végül azok a kísérletek, 
hogy Arciszewszkit és kormányát más emigráns figurákkal pó
tolják stb., stb. 

Mikor a lengyel reakció táborában kirobban ez a politikai 
válság és az a veszély fenyeget, hogy a demokratikus mozga
lom hulláma által a reakció teljesen elsöprődik a lengyel poli
tikai élet színteréről, — ekkor a reakció minden rendelkezésére 
álló eszközt és erőt harcba vet az ideiglenes kormány és a len
gyel demokrácia egész tábora ellen. A reakció által a lkalma
zott terror és diverzáns cselekedetek azt bizonyítják, hogy a 
reakció megpróbál még kétségbeesett és reménytelen harcában 
segítséget keresni magának a hatalomért folyó harcban. A te r -
rorisztikus és diverzáns cselekedetek a reakció utolsó, halála 
előtti megmozdulásai, amelyek politikai irányvonalának teljes 
csődjéről tanúskodnak, valamint arról, hogy utolsó reménye is 
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összeomlott arra nézve, hogy megszerezze magának a lengyel 
társadalom jelentősebb 'részét." 

Ilyen körülmények között a legégetőbb feladat a bizton
ság helyreállítása volt az országban, a fegyveres bandák felszá
molása és a lakosság békés munkafeltételeinek megteremtése. 

E feladat végrehajtása érdekében a Lengyel Néphadsereg 
főparancsnoksága a volt hadműveleti területről az 1., 3., 8. és 9. 
gyalogos (hadosztályokat áthelyezte az ország azon területeire, 
amelyeket a bandák legjobban fenyegettek. 

— Az 1. gyalogos hadosztály kapta a bialystoki vajdaság 
területét, a varsói vajdaság keleti részét, valamint a lublini 
vajdaság északi részét. 

— A 3 , gyalogos hadosztály kapta a lublini vajdaság kö
zépső és déli részét, valamint a rzeszovi vajdaság északi részét. 

— A 9. gyalogos hadosztály elfoglalta rzeszovi vajdaság 
megfelelő középső és délkeleti területét. 

— A 8. gyalogos hadosztály működési területe a rzeszovi 
vajdaság nyugati és délnyugati része, valamint a krakkói va j 
daság keleti része volt. 

Ezenkívül az Országos Nemzeti Tanács határozata alapján 
1945. május 25-én megalakult a Belső Biztonsági Hadtest, me
lyet elsősorban a földalatti fegyveres bandák elleni harcra hív
tak életre. 

Ez alatt az idő alatt az arcvonalon harcolt egységek vissza
tértek állandó helyőrségeikbe. Egyes alakulatok azonnal bekap
csolódtak a bandák elleni harcba. Külön említésre méltók a kö
vetkező alakulatok: a 2. varsói hadosztály, a 15. és a 18. had
osztály, amelyek katonái a közeli területeken működő bandák 
elleni gyakori akciókkal ekkor kapcsolódtak be rendes katonai 
szolgálatba. 

A bandák likvidálását azonban mégsem sikerült teljes egé
szében befejezni. Ennek számos oka volt. Néhány fontosabbat 
megemlítek: a német fasiszták legyőzése után az ország sok, 
mindenekelőtt gazdasági természetű nehézséget élt át. A poli
tikai helyzetre ez nem maradt hatás nélkül. A harcok idején a 
haza felszabadításának eszméje összekapcsolta a különböző gon
dolkodású és világnézetű embereket. Ez az egyetértés a további 
terveket illetően kezdett meigbomilani. A különböző társadalmi 
környezetekben és osztályokban nyugtalanító kérdéssé vált 
Lengyelország államrendjének problémája. Amilyen mérték
ben kristályosodott ki társadalmi forradalmunk tartalma, s 
ahogy egyre erősödött a szocialista fejlődés tendenciája, oly 
mértékben következett be az egyes társadalmi csoportok átál
lása a barikád másik oldalára. 
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A parasztság azon része, amely a földreform idején támo
gatta la népi hatalom létrejöttét, ingadozni kezdett és kétségei 
voltak, hogy vajon ez a hatalom nem fosztja-e meg a kapott 
tulajdontól. A nehéz gazdasági helyzet, az élelmezési nehézsé
gek szintén a tömegek elégedetlenségét idézték elő. Másrészről 
a szektáns tanítások, amelyekről sokat beszéltek és megbélye
gezték a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának 
májusi plénumán, de amelyet a területen likvidálni nem tud
tak, szintén okozói voltak bizonyos érteleimben annak, hogy a 
társadalom egy része elvesztette bizalmát a népi hatalom iránt. 

Mindez megfelelő körülményeket teremtett az ellenséges 
tevékenységhez. 

Figyelembe kell venni még azt a tényt is, hogy ebben az 
időben hiányzott a megfelelő együttműködés a Lengyel Had
sereg és a Belső Biztonsági Hadtest szervei között. 

* 

A földalatti reakció elleni komoly tevékenység valójában 
1946 tavaszán kezdődött. Az akkori helyzetet nem lehetett to
vább tűrni. A lengyel hadsereg vezérkara emlékiratot készített, 
amelyben kijelentette, hogy a felfegyverzett bandák elleni ak
ciót pontosan a háború alapelvei szerint kell kidolgozni, nem 
szabad lebecsülni és a legszigorúbb felelősség nélkül levezetni, 
rábízva az eseményeket természetes folyásúkra, mert ezek a 
a hatalom tekintélyét és végrehajtó képességét veszélyeztetik. 
Az eddigi tevékenységek csak fikciók voltak, a valóságban e 
hadműveletek 99 %-a megszégyenítéssel és felesleges vesztesé
gekkel végződtek. 

1946. márciusában a lengyel hadsereg főparancsnoksága át
nyújtotta a Lengyel Munkáspárt Központi Bizottságának és a 
kormánynak a biztonság helyreállításának tervezetét, amelyet 
Marszalka Zymierslki, a Lengyel Hadsereg főparancsnoka, a 
honvédelmi miniszter első helyettese, Spychalski altábornagy, 
és a vezérkari főnöke, Korczyc vezérezredes írták alá, és amely
ben a következőket olvassuk: ,,Ki kell jelentenünk, hogy a len
gyel hadsereg a banditizmus leküzdésére egyre nagyobb erőfe
szítéseiket tett és tesz, nem lévén elegendő befolyása az ak
ciókra. Az a tény, hogy jelenleg, az ország hitleri megszállás 
alól való teljes felszabadítása után egy évvel a banditizmus 
nem csökken, inkább nő,, nemcsak a hadsereg tekintélyének 
árt ezáltal, hogy a társadalom helytelenül reá hárítja a felelős
séget a dolgok ilyen állapota miatt, de igen komoly veszélyt 
jelent mindenekelőtt az állam megszilárdítására, valamint jö
vőjének biztosítására. 
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Számolni kell azzal, hogy ha még a tavasz előtt nem fojt
juk el erélyesen a diverzáns tevékenységeket, akkor a jobb idő
járási viszonyok és a választási harcok kétségtelenül fellob
bantják e veszélyes tevékenység aktivitásiát." 

A főparancsnokság tehát energikus intézkedéseket köve
telt, amelyek az egész államot és annak minden központját be 
hálózzák. Ez, hangsúlyozták, nem csak fontos, de egyszerűen 
égető feladat. A tapasztalatok bebizonyították, hogy a Közbiz
tonsági Erők és a Polgárőrség nem elegendők ahhoz, hogy a 
helyzetet uralják. Mindkét szerv fiatal, s még nincs eléggé 
megszilárdulva, vezető apparátusuk, valamint technikai eszkö" 
zeik még tú l csekélyek ilyen komoly feladat megoldásához. Az 
egyetlen apparátus — hangsúlyozzák az említett emlékiratban, 
— amely képes gyorsan és biztosan felülkerekedni a belső bé
kétlenség züllesztő állapotán, rendet biztosítani a választások 
nyugtalan időszaka alatt, ez a lengyel hadsereg. 

A főparancsnokság a földalatti bandák általános szárnál 
kb. 15 000 főre becsülte, azzal a fenntartással, hogy az adatok 
pontatlanok, ugyanis a bandák elfogott tagjaitól származnak 

A bandák, amint a főparancsnokság jelenti, három' fő cso
portból tevődnek össze: 

a) a Népi Fegyveres Erők és a Honi Hadsereg politikai és 
reakciós jellegű bandái (NSZ- és AK-bandák); 

b) az Ukrán Felkelő Hadsereg bandái (UPA-bandák); 
c) bűnügyi rablóbandák. 
Az ukrán bandák főleg a lublini vajdaság déli és a rzeszowí 

vajdaság keleti és déli részén tevékenykedtek. Ezek töredékei 
garázdálkodtak a krakkói vajdaság déli részén is. 

A rablóbandák úgyszólván az ország egész területén ga* 
rázdálkodtak, de főleg az északi, valamint a sziléziai és poznani 
vajdaságokban. 

Állandóbb jellegűek voltak a Népi Fegyveres Erők és a 
Honi Hadsereg (NSZ és AK) reakciós bandáinak tevékenysége. 
Ezek voltak a legnépesebb toandak és — a főparancsnokság sze
r int — ezek jelentették a legfőbb veszélyt, főleg a közeledő vá
lasztások miatt. Fő csoportjaik az egész keleti határ rnentér.. 
tevékenykedtek Suwalk-tól Sanok-ig kb. 150 km széles sávban. 

A főparancsnokság azt javasolta, hogy szervezzenek paci
fikáló akciót állami méretben, s azt teljes energiával hajtsák 
végre. A vezetést bízzák rá egy Biztonsági Tanácsra, amely 
álljon a következőkből: elnöke a honvédelmi miniszter, tagjai•> 
az állambiztonsági miniszter, a honvédelmi miniszter helyettese» 
aki a politikai-nevelő munkával foglalkozik, a vezérkar fő
nöke, a Belső Biztonsági Hadtest parancsnoka, a Polgárőrség 
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főparancsnoka. A vezető szerv legyen a lengyel hadsereg ve
zérkara, különösen ennek operatív osztaga, amelybe a Belső 
Biztonsági Hadtest parancsnoka, valamint a Polgárőrség pa
rancsnoka küldik el képviselőjüket. 

Ezt a tervet jóváhagyták. 1946. március 29-én megjelent 
az Állambiztonsági Bizottság elnökének hadműveleti terve (az 
Állambiztonsági Tanács helyett hozták létre az Állambizton
sági Bizottságot), amelyben az országot 14 hadműveleti öve
zetre osztották, amelyekben a földalatti fegyveresek elleni egész 
tevékenység aJVajdasági Biztonsági Bizottságoknak volt aláren
delve. E bizottságok élén általában a körzeti parancsnokok, 
vagy a lengyel hadsereg egyes hadosztályainak parancsnokai 
álltak. 

A Vajdasági Biztonsági Bizottságoknak volt alárendelve 
valamennyi fegyveres osztag, úgy a hadsereg, mint a Belső Biz
tonsági Hadtest és a Polgárőrség osztagai, úgyszintén a kémel
hárító ügynökségek és egyéb biztonsági szerveik. 

A bizottságok elnökeit utasították, hogy tartsanak állandó 
kapcsolatot a helyi hatóságokkal. 

Ezenfelül a hadműveletek irányítását a hadsereg oszta
gainak parancsnokaira bízták, akik — mikor megkapták a híre
ket a környékbeli bandákkal való harcokról — kötelesek voltak 
saját kezdeményezésükre, minden felszólítás, illetőleg parancsra 
való várakozás, késlekedés nélkül akcióba lépni. 

A tevékenység alapját új taktika képezte. Az eddigi véde
kező álláspont, amely úgy értendő, hogy a parancsnokok csak 
üldöző hadmüveletek szervezésére korlátozták magukat (rend
szerint későn), megváltozott, a támadás lett a bandák felszá
molásának fő módszere. A parancsnokok feladatává tették, 
hogy alapos felderítés útján szerezzenek értesüléseket a már 
létező, illetve alakulóSan levő bandákról és azokat még csírá
jukban semmisítsék meg, mielőtt még azok támadást hajthat
nának végre. E célból a parancsnokoknak egész körzetükben moz
galmas hadműveleti tevékenységeket kellett folytatni. A ban
dákkal való harcok eredményeit a bizottságok megszervezése 
előtt és után, 1946 januártól márciusig, majd április és május 
időszakában a következő táblázat ábrázolja: 

A táblázat azt mutatja, hogy a bandák támadásának száma 
a Biztonsági Bizottságok vezetése alatt álló fegyveres erők ak
tív tevékenysége következtében jelentősen csökkent, másrészt 
mutatja, hogy a támadások inkább terrorisztikus jellegűek vol
tak: kis csoportokkal hajtották őket végre, leginkább a Polgár
őrség, az Államvédelmi Hatóságok és a demokratikus pártok 
tagjai, elsősorban a Lengyel Munkáspárt tagjai ellen irányul-
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tak. Ez az oka annak, hogy bár ia támadások száma csökkent, a 
meggyilkoltak és sebesültek száma a mi oldalunkon nőtt. 

A nagymértékben való támadó tevékenység megszerve
zése következtében ,a bandák nagyobb csoportokban a hadsereg 
ellen nem támadtak, kímélték erőiket a beszámolók és válasz
tások időszakára. 

Az egyesült demokratikus tábor elhatározta, hogy 1946 
áprilisában azzal a kérdéssel fordul a nemzethez, hogy meg
felelőnek tartja-e Lengyelország új politikai-társadalmi és föld
rajzi formáját? _ 

1947. április 27-én az akkori Köztársaság Szejmje (ország
gyűlése) — az Országos Nemzeti Tanács — határozatot hozott, 
amelyben a következőket olvashatjuk: „Célunk, hogy lehetővé 
tegyük a nemzet közvetlen véleménynyilvánítását a jövendő 
alkotmány alapelveinek, valamint azoknak a jelentős társa
dalmi-gazdasági és politikai változásoknak az ügyében, ame
lyek a megszálló hitleristák háborúban való legyőzése után a 
nemzet létének alapjait érintették — célunk az országgyűlési 
választások előtt népszavazást tartani." 

A kormány nyilatkozatában három kérdést tett fel, ame
lyekre a választásra jogosult állampolgárok igennel, vagy nem
mel feleltek. A kérdések így hangzottak: 

1. Akarod-e a szenátus eltörlését? 
2. Akarod-e az új alkotmányban a földreform és az alap-
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vető nemzetgazdasági ágak államosítása által kialakult új rend
megszilárdítását, a magánvállalkozások törvényes jogainak biz
tosítása mellett? 

3. Akarod-e a lengyel állam nyugati határainak megszi
lárdítását a Balti-tengernél, az Odera és Neisse Luzycki folyók: 
mentén? 

Ennek a népszavazásnak kellett hozzájárulnia ahhoz, hogy 
világossá váljon az országban levő politikai helyzet és tisztán 
kirajzolódjon a nemzet alapvető tömegei és a megmaradt fasisz
ták kis csoportjai közti megoszlás. 

A reakció kezdettől fogva arra törekedett, hogy lej árassá 
a népszavazás jelentősiégét. A törvényes ellenzék a Lengyel 
Egyesült Parasztpárt (PSL) köré csoportosulva, a „Gazeta Lu-
dowa" (Népújság) c. lapjában a beszámoló e részét „nem köte
lező kérdőív"-nek jelöli meg. Mikor mégis kitűnt, hogy az egész 
nép élénken érdeklődik a szavazás iránt és nem úgy kezeli, 
mint „nem kötelező kérdőív"-et, hanem mint az általános po
litikai harc eszközét, amelyben Lengyelország további sorsáról 
kell dönteni, akkor a reakció is frontot változtatott, és saját 
szemléletétől, reakciós gondolkodásának mértékétől függően & 
kezdte el szavazásra buzdítani a népet, hogy egy-, két-, vagy 
háromszoros „(nem"-mel válaszoljanak a kérdésekre. 

A népi Lengyelország ellenségei valamennyi propaganda-
apparátusukat és bandáikat talpraállították. A legkülönfélébb, 
egyenesen fantasztikus rémhíreket és pletykákat terjesztettek 
a polgári lakosság között. A reakciósok a nép felvilágosulatlan 
rétegeire, különösen a falusiakra számítottak, akikhez nem ju
tott el a sajtó, vagy a rádió hírközlése. Ilyen falusi ebben az 
időben nagyon is sok volt Lengyelországban. 

Mikor kiderült, hogy a suttogó propaganda meghiúsult, a-
reakció elhatározta, hogy a bandákat is beveti a harcba. Minél 
közelebb volt a beszámoló napja, annál gyakrabban intéztek 
támadást a Népszavazási Bizottságok ellen; 1946. június 15-én, 
a beszámoló napján a terroristák legalább 250 támadást haj
tottak végre, amelyek következtében a Körzeti Népszavazási 
Bizottság 14 tagja halt meg, 7 pedig súlyosan megsebesült. A 
banditák egyidejűleg iparkodtak megfélemlíteni a lakosságot 
is; röpcedulák és feliratok jelentek meg olyan szöveggel, mint 
például: „Ha igennel válaszoltok, megölünk benneteket!" A 
reakció elhatározta, hogy lehetetlenné teszi a szavazást. 

Az Ukrán Felkelő Hadsereg bandái is a lengyel reakciót 
segítették. 1946. június 7-én például az Ukrán Felkelő Hadse
reg bandája nagygyűlést szervezett a przemysli vajdaság Dreb-
nice nevű községében, amelyen a lakosság a következő ultimá-
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t umot kapta: „Nem szabad résztvenini a szavazásokon; aki nem 
veti magát alá a rendeletnek, azt halállal büntetjük!" 

A reakció egész idő alatt a hadsereg semleges magatartá
sáér t küzdött. Mikolajczyk, jól ismerve a katonák hangulatát, 
és odaadásukat a népi hatalom iránt, az Országos Nemzeti Ta
nács ülésén javasolta, hogy a katonákat fosszák meg a köztár
saság minden polgárát megillető aktív jogától, vagyis, hogy ne 
vehessenek részt a népszavazásban és a törvényhozó ország
gyűlés megválasztásában. 

A hadsereg addig nem tehetet t semmit, amíg a bandák a 
laikosságot terrorizálták és megnehezítették számukra nézeteik 
szabad kinyilvánítását az ország és a nemzet legfontosabb kér
déseiben. A főparancsnokság tehát határozatot hozott arról, 
hogy a lakosságot be keli vonni a beszámolók előtti akcióba. 

Marian Spychalski altábornagy, az akkori nemzetvédelmi 
miniszterhelyettes a „Polska Zbrojha" (Fegyveres Lengyelor
szág)) c. újságban 1946. június 16-án megjelent „A paraszt vé
delmében" c. cikkében így fogalmazza meg a hadsereg felada
tá t a népszavazással kapcsolatban. 

Az első feladat meghiúsítani ,,a parasztok jogai, szabadsága 
és a demokrácia ellen irányuló alattomos földalatti merényle
teket", vagyis biztosítani a szavazáson résztvevő lakosság nyu
galmát és biztonságát. 

A második feladat az, hogy „pontos adatokat juttassunk el 
a lengyel parasztokhoz Lengyelországról a reakciós mesék meg
semmisítése céljából", azaz felvilágosítani a lengyel falvak la
kosságát, megmutatni nekik az igazi utat, a kiutat az akkori 
időkkel járó elkerülhetetlen nehézségekből. 

Végül a harmadik feladat abban áll, hogy a katonák ma
guk is éljenek jogaikkal, „amely felhatalmazza őket arra, hogy 
döntsenek a haza sorsáról saját szemszögükből, más állampol
gárokkal egyenlően", vagyis vegyenek maguk is részt a nép
szavazásban. 

Az Állambiztonsági Bizottság a beszámoló oltalmazására 
kivezényelt — — — — — — — 109 855 katonát, 
ezek részletezve a következő alakulatokból tevődtek össze: 
Polgárőrség (MO) — — — — — — 25 000 személy 
Polgárőrség Önkéntes Tartaléka (ORMO) — 28 070 személy 
Belső Biztonsági Hadtest (KBW) — — — 7970 személy 
Államvédelmi Hatóság (UB) — — — — 11315 személy 
Lengyel Hadsereg (WP) — — — — 36 400 személy 

A hadsereg részvétele a propaganda-akcióban a népszava
zás előtt, valamint a beszámoló (referendum) véghezvitelének 
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segítsége volt a hadsereg első tömeges jellegű nagy akciója, 
amely magában foglalta a politikai munka, valamint a fegyve
res tevékenység elemeit. Ennek méreteiről tanúskodhatnak a 
krakkói vajdaság körülbelül 3 millió lakost számláló 32 járá
sában elért eredmények. Ezekben a járásokban június folyamán 
2600 nagygyűlést tartottak, amelyeken legalább 400 ezer lakos 
vet t részt. Az egyéni propagandamunka elmélyítése közben, 
amelyet a propaganda-brigádok és a hadsereg védelmi cso
portjai végeztek, a katonák a falusi lakosság majdnem egyhar
madához eljutottak, csak a krakkói körzet brigádjai mintegy 
2 millió brosúrát, plakátot és röpcédulát osztottak szét. 

Nem volt kisebb méretű a hadsereg segítsége a többi va j 
daságban sem. A propagandista védő-csoportok tevékenysége 
az egész országot átfogta. A katonák Lengyelország legtávo
labbi zugaiba is eljutottak, ahol ritkán lehetett a népi hatalom 
funkcionáriusaival találkozni. 

A Lengyel Néphadsereg és a Belső Karhatalom katonái fel
adata volt a Népszavazó Bizottságok védelmének biztosítása 
is. Az osztagokat úgy osztották szét, hogy minden vajdaság 
és kerületi bizottság a hadsereg védelme alatt állott. 

A hadsereg megbénította az ellenség terrorját. Éppen a 
szavazás napján a bandák 22 támadás végrehajtásán fáradoztak 
a szavazóhelyiségek ellen, azonban az egyesült katonai alaku
latok és biztonsági szervek a támadásokat meghiúsították. A 
szavazatra jogosultak kb. 90 %-a járult az urnához. Sok kör
zetben a szavazatok száma már a délutáni órákban elérte a te l 
jes 100 %-ot. A többség jelentős volt, mivel a szavazók kéthar
mada igennel válaszolt mindhárom kérdésre. A népi hatalom 
a legtöb szavazotot a nyugati területeken, a szilézia-dabrowai 
vajdaságban, a munkáslakta Lódz-ban, Varsóban és Poznan
ban kapta. 

Amellett, hogy a Mikolajczyk zászlóalja alat t tömörülő 
lengyel reakció vereséget szenvedett, a beszámoló (referendum) 
nem jelentette a demokrácia és a reakció közötti harc befeje
zését. A még le nem győzött lengyel reakció erőit a demokrá
cia elleni végső, döntő támadásra kezdte rendezni. 

A reakció fő erőfeszítését a törvényhozó országgyűlés 
(Szejm) megválasztásának napjára, 1947. január 17-re össz
pontosította. 

A rekació célja az volt, hogy megdöntse a népi hatalmat 
Lengyelországban és a kormányzást saját kezébe ragadja. Ép
pen azért nem bocsátkoztak a demokráciával nyílt politikai 
harcba. A reakció határozott céltudatossággal arra törekedett, 
hogy a választásokat megnyerje a társadalom terrorizálásával, 
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anarchia-szítással, a helyi hatalom szerveinek szétzúzásával, 
képtelen rémhírek terjesztésével. Az ilyen jellegű munkát az 
akkori lengyel falu tudatlan, megfélemlített lakossága között 
kívánták végezni. 

Ebben a munkában a Mikolajczyk-íéle Lengyel Egyesült 
Parasztpárt fő támaszai a reakciós bandák voltak. 

1946. júliusától 1946. december 31-ig 6600 olyan " politikai 
és rablótámadást jegyeztek fel, amelyeket a különböző ban
dák hajtottak végre a Lengyel Néphadsereg, a Belső Bizton
sági Hadtest, a Polgárőrség, állami hivatalok és intézmények, 
választóhelyiségek, a Lengyel Munkáspárt tagjai, társadalmi 
aktivisták és a népi hatalommal kapcsolatban levő más szemé
lyek ellen. 

A támadások erősödését 1946 második felében a következő 
táblázat mutatja be: -

június 883 támadás 
július 924 támadás 
augusztus 1142 támadás 
szeptember 1114 támadás 
október 1214 támadás 
november 1340 támadás 
december 866 támadás (csökkenés az ünne

pek miatt) 
Válaszul a földalattiak fellépésére, a hadsereg és a Belső 

Biztonsági Hadtest osztagai is 'megnövelték hadműveleteik szá
mát és fokozták tevékenységüket. 1946. májusában a hadsereg 
például összesen 396 akciót hajtott végre a bandák ellen, jú
niusban viszont már 508-at, augusztusban 977-et, októberben 
1279-et. 

Hat hónap alatt (júliustól decemberig) a hadsereg Lengyel
ország egész területén 4986 akciót hajtott végre, melyek ered
ményeképpen a bandák 1695 tagját ölték meg, 3725-öt pedig 
fegyverestől foglyul ejtettek. Önként jelentkezett kb. 600 ban
datag. Különböző fegyverekből 7800 db-ot, felszerelésből 
570 000 db-ot zsákmányoltak. 

A Lengyel Néphadsereg főparancsnoksága a népi Lengyel
ország kormányának utasítására a választások előtti védelmi 
akcióba bevonta a katonákat, hogy a lakosság számára feltétle
nül biztosíthassák a nyugodt körülményeket a szabad választá
sok lefolyásához. 

A főparancsnokság 1946. november 4-én kelt 0260. sz. u ta
sítása az országot 4 övezetre osztotta fel a veszélyeztetettségtől 
függően: 
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— A övezet — erősen veszélyeztetett — felöleli: Elk? 
Białystok, Siedlce, Chełm, Lublin, Zamość, Tarnów, Myślenic, 
Kraków, Przemysł, Rzeszów, Gorlice választókerületeket; 

— B övezet — közepesen veszélyeztetett — felöleli: P i t r -
ków, Opoczno, Przasnysz, Minsk Mazowiecki, Bielsko, Kato
wice, Radom, Ostrowiec, Kielce, Częstochowa, Chrzanów vá
lasztókerületeket; 

— C övezet — gyengén veszélyeztetett —• felöleli: Zgierz, 
Pabianice, Kalisz, Lesznoi Wrocław, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk, 
Pruszków, Biskupiec, Olsztyn, Będzin, Opole választókerülete
teket; 

— D övezet — nyugodt — felöleli: Poznań, Gniezno, Świe
bodzin, Gdańsk, Gdynia, Szczecinek, Łobez, Szczecin, Gliwice, 
Kozie, Bolesławiec, Legnica, Wrocław I., Wrocław II. választó
kerületeket. 

A veszélyeztetés fokának megfelelően alakították ki az 
adott terület védelmét és propagandista védelmi csoportok m u n 
kájának megszervezését. 

A tevékenykedő csoportok száma az egyes kerületekben 
attól függött, hogy: 

— mennyire veszélyeztették az adott területet a fegyveres 
bandák; 

— mennyire volt a lakosság politikailag tájékozott; 
— milyen mértékű befolyást gyakoroltak a reakciós pár 

tok a társadalomra. 
A propaganda védelmicsoportok feladatai. 
A propaganda védelm 'csoportok szabályzata, amelyet a 

Lengyel Hadsereg vezérkarának főnöke, Koroczyc vezérezredes 
és a Politikai Nevelési Főosztály főnöke, Zarzcki vezérőrnagy 
írtak alá, a következőkben állapítja meg az alapvető feladato
kat: 

— meg kell mutatni a parasztság széles tömegeinek, hogy 
abban a harcban, amely a szabadság, függetlenség és a demok
rácia tartósításáért folyik, a Lengyel Hadsereg, a népi Lengyel
ország fegyveres karja áll az élen; 

— megjavítani az országban a közbiztonságot, megmu
tatni a köztársaság kormányának és a demokratikus tábornak 
az erejét ott, ahol eddig a fasiszta sugalmak, földalatti bandák 
és ezeik törvényes segítői tevékenykedtek; aktívan harcolni a 
Népi Fegyveres Erők (NSZ), az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA), 
a Szabadság és Függetlenség (WIN) és Wehrwolf reakciós ban
dái ellen; 

— aktív tevékenységet folytatni az ellenséggel szemben, 
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a Lengyel Egyesült Parasztpárt tagjai által támogatott bandi-
tista propaganda ellen falun, el kell juttatni a demokratikus 
Lengyelország igazságát a legemagyatottaibb helyekre is. 

A kerületi és vajdasági vezetőség célkitűzéseit egyeztetve 
a védelmi propagandacsoportok akciójával, valamint a vezér
kari főnök ilyen alapon kidolgozott tervével, a területre kikül
dött csoportok osztagai megkapták az egyes csoportok számára 
ily módon összeállított útvonalat. Abban a pillanatban, ha egy 
csoport bármilyen reakciós bandával találja szembe magát, kö
teles azzal azonnal felvenni a harcot, és tevékenysége nem kor
látozódhat annak szétszórására, hanem teljesen meg kell sem
misítenie. 

A falura való megérkezés után a csoport parancsnoka köte
les a helyi hatóságokkal kapcsolatba lépni (bíróval, a Polgár
őrség parancsnokával), hogy megbeszéljék a propagandamun
kával kapcsolatos feladatokat. 

A parasztok politikai befolyásolásának alapvető formái a 
propagandacsoportok tagjai által folytatott beszélgetések vol
tak. E célból a katonák néhány gazdálkodót meghívtak egy 
házba, és ott olvastak nekik és megbeszélték velük az ország ak
kori helyzetével kapcsolatos dolgokat. Miután megbeszélték a 
falu lakosságával a demokratikus pártok blokkjának választási 
platformját, megvilágították a parasztokban háborgó kétsége
ket és tudatlanságot, a csoport az adott falu lakossága számára 
általános gyűlést tartott. 

A védelmi propagandacsoportok katonáinak nagy figyel
met kellett szentelni az ellenséges propaganda leküzdésére is. 
Ez nem jelenti természetesen azt, hogy a propagandakampány 
első menetében ez alkotta a védelmi propagandacsoportok alap
vető feladatát. Mindazonáltal a fennálló helyzet: a reakció által 
elősegített tájékozatlanság, az akkori valóság legelemibb tényei 
ismeretének teljes hiánya arra kényszerítette a katonákat, hogy 
mindenekelőtt az ellenséges tévhitet oszlassák el. 

A védelmi propagandacsoportok akciójának második sza
kaszában, amely 1946. december végétől, 1947. január 19-ig, 
azaz a választások napjáig tartott, a hadsereg propagandacso
portjai több időt és erőfeszítést szentelték a Demokratikus Pár
tok Blokkja választási platformjának népszerűsítésére. Ebben 
a propagandában a katonák elsősorban a népi hatalom eredmé
nyeinek népszerűsítését szorgalmazták, felvilágosítva a válasz
tókat, hogy mi a jelentőségük! a nyugaton visszaszerzett ősi 
lengyel földeknök Lengyelország további fejlődésére, valamint 
arról, hogy milyen következményekkel járhatna az ország és 
a nép számára a reakció győzelme. 
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Arról az óriási munkáról, amelyet a Lengyel Néphadsereg 
katonái hajtottak végre a választásokat megelőző akciókban, 
hadd tanúskodjanak a következő számok: 

lefolytatott nagygyűlések . . . . . '. 42 518 
résztvevők száma . . . . . . . . . 4 198 182 fő. 

A bandákkal való számos összetűzés eredményeképpen a vé
delmi propagandacsoportok akciójuk első és második szakaszá
ban] megöltök 166 banditát, 2363-at pedig foglyul ejtettek. 

A számok önmagukban természetesen még nem nyújtanak 
teljes képet a védelmi propagandacsoportok katonáinak erőfe
szítéséről a választásokat megelőző időkből. Ha előbb figye
lembe vesszük azt a politikai légkört, amelyben a katonák szol
gálatukat teljesítették és propagandát terjesztettek, figyelembe 
vesszük a nehézségeket, amelyeket le kellett győzniük, a temér
dek kétséget és ingadozást, amelyet el kellett oszlatniuk, és vé
gül megváltoztatni a becsapott parasztok ezreinek beállítottsá
gát, és ezt összevetjük a fentjelzett számokkal, csak úgy alkot
hatunk teljes képet a végzett munkáról. 

A hadsereg akciója tehát megtörte a bandák terrorját, elő
segítve ily módon a Demokratikus Blokk győzelmét a választá
sokon. Nem volt helyes természetesen túlbecsülni a hadsereg 
szerepét a választásokban, hiszen döntő szerepe volt a pártak
tívák és á demokratikus pártok munkájának is. 

1947. február 8-án a védelmi propagandacsoportok aktivis- . 
táinak központi összejövetelén, Varsóban, Marian Spychalski 
altábornagy, a nemzetvédelmi miniszter akkori helyettese kije
lentette, hogy a választók bizonyos korszakot zártak le úgy a 
társadalomban, mint a hadseregben. Állandósították és meg
erősítették a népi hatalmat, meggyőzték a reakciót arról, hogy 
reménytelen bármilyen kísérletük annak a redszernek a meg-

» döntésére,' amelyet a történelem jelölt ki Lengyelország szá
mára, hogy véghezvigye gazdasági, politikai és1 kulturális újjá
születését. 

A választások után az Állambiztonsági Bizottság elren
delte : 

— vissza kell vonni a területről a Lengyel Néphadsereg 
osztagait az anyaegységekhez; 

— a bandák ellenállásának elfojtását a biztonsági szer
vekre, a Belső Hadsereg és a Polgárőrség osztagaira kell bízni; 

— a Lengyel Néphadsereg egységei csak végső esetben 
lépjenek közbe, amennyiben a handák különösen veszélyesek, 
vagy fegyveres támadást intéznek. 

Egy év múlva, 1948 májusában a Lengyel Néphadsereg 
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végleg abbahagyta a fegyveres földalattiak elleni tevékeny
ségét. A Lengyel Néphadseregnek egyetlen nagyobb arányú te
vékenysége volt 1947nben, a Visztula-akció, amelyet az Ukrán 
Felkelő Hadsereg (UPA) maradék bandáinak végleges felszá
molására szerveztek. 

Ennék az akciónak kissé több figyelmet kell szentelni. 
A lengyel állam azon határán belül, amelyet Lengyelország 

és a Szovjetunió között 1944-ben létesítették, több mint egy 
millió ukrán maradt, alkik a lublini, krakkói és rzeszowi vajda
ságok területén egész falvakat népesítettek be. 

A kijelölt határnak, az ún. Curzon-vonalnák megvolt a 
maga etnográfiai és történelmi indoka, és a sokévszázados len
gyel-ukrán vita legigazságosabb eldöntését képezte. Ennek a 
kérdésnek a háború utáni időben az lett a végleges megoldása, 
hogy megadták a Szovjetunióban lakó lengyeleknek, valamint 
a Lengyelországban lakó ukránoknak az áttelepülés jogát, va
lamint a lakóhely szabad kiválasztásának lehetőségét. Ennek a 
problémának békés, baráti alapon való rendezését viszont aka
dályozták az ukrán fasiszták, akik az Ukrán Nacionalisták Szer
vezetének (OUN) voltak a tagjai és az általuk szervezett Ukrán 
Felkelő Hadsereg (UPA) különítményei. 

Ezek az 1943-ban alakult Ukrán Felszabadítási Főtanács
nak (röviden UHWR) voltak alárendelve, amely az egész föld
alatti fasiszta fegyveres mozgalmat irányította Szovjet-Ukraj
nában és Lengyelország délkeleti területein. 

Tökintettel ezen munka témájára, a Visztula-akciónak 
csak vázlatos leírására vállalkozik, amely akció célja az Ukrán 
Felkelő Hadsereg osztagainak végleges felszámolása volt 
Lengyelország délkeleti területein. Ez a terület, amelyet az uk
r án fasiszták „CURZON-vonal mögötti Ország"-nak neveztek, 
1945 októberében „San" fedőnév alatt, mint VI. Katonai Kör
zet kapcsolódott a Nyugati Ukrán Felkelő Hadsereg operatív 
csoportjához. 

Az Ukrán Felkelő Hadsereg csoportjai Lengyelország terü
letén már a megszállás idején is tevékenykedtek. A Szovjet 
Hadsereg felszabadította Nyugat-Ukrajnát, és ami ezzel jár, 
megsemmisítette ezen a területeri a fasiszta tevékenységet. En
nek következményeképpen azonban az ukrán fasiszták jelentős 
része Lengyelország területére húzódott. A ,,San" csoport pa
rancsnoka akkoriban Miroslaw Onyszkiewicz — „Orest" — 
volt, az ukrán nacionalista mozgalom régi főkolomposa. 

Az Ukrán Felkelő Hadseregnek Lengyelország területén 
17 százada volt, amelyek a tartalékokkal együtt kb. 6 ezer em
be r t tettek ki. Céljuk az volt, — mint Onyszkiewicz kijelen-
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tette, hogy „harcoljanak a régi demokratikus államokkal és a 
Szovjetunióval és e harcban megteremtsék az ,önálló Ukraj -
ná'-t ." Az UFH bandák Lengyelországban ezenkívül szembe
helyezkedtek az ukránok Szovjetunióba való áttelepítésével, 
csapdákat állítottak fel a Lengyel Néphadsereg azon osztagai 
számára, amelyek az ukránok áttelepítését biztosították, szét
verték a Polgárőrség őrhelyeit, felégették az elhagyott falvakat, 
vasutakat, hidakat röpítették a levegőbe, elpusztították az er
dőket stb. 

Az Ukrán Felkelő Hadsereg (UOA) bandái komoly ve
szélyt jelentettek a népi hatalom számára. Fokozta még ezt az 
a tény is, hogy az UFH nyíltan együttműködött a lengyel föld
alatti reakcióval, különösen a Szabadság és Függetlenség (WIN) 
nevű szervezettel. 

Az Ukrán Felkelő Hadsereg bandáit az ukrán lakosság tá
mogatta, egyik részük jóakaratúlag, másik részük kényszerből. 

A lengyel kormány — a kialakult helyzet következtében — 
1947-ben kénytelen volt radikális határozatot hozni —; meg
semmisíteni az Ukrán Felkelő Hadsereg bandáit és áttelepíteni 
az ukrán lakosságot Lengyelország északi és nyugati terüle
teire. A határozatnak e két eleme — a bandák megsemmisítése 
és a lakosság áttelepítése — feltétlenül kölcsönösen egymást 
kiegészítve alkották a probléma tökéletes megoldását. Az ukrán 
lakosság áttelepítése nélkül a bandák felszámolása nem lett 
volna megoldható. 

A fent említett határozatot tragikus események siettették. 
1947. március 28-án a „Hrynia" II. század banditái megölték 
Karol Swierczewiski vezérezredest, aki a bandákkal harcoló 
osztag ellenőrzését végezte. Három nappal később ugyanennek 
a bandának a csapdájába került a Határőrség gyakorlatozó cso
portjának egy (különítménye, amely 34 embert számlált. A ban
diták támadása (következtében a határőrök közül 5 tiszt és 16 
közkatona vesztette életét. Ezenkívül a banditák 11 katonát el
fogtak és meggyilkoltak. 

Ebben a helyzetben a kormány elhatározta egy végleges 
megsemmisítő akció végrehajtását az Ukrán Felkelő Hadsereg 
bandái ellen. 

A Visztula-akció 

A Belső Biztonsági Bizottság 1947. április 17-én kelt ren
delkezése, valamint a Lengyel Néphadsereg Főparancsnok
ságának ugyanezen napi parancsa szerint elhatározták a „Visz-
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tu la" fedőnévvel ellátott speciális akció végrehajtását Lengyel
ország délkeleti részén. Ennek célja az Ukrán Felkelő Hadse
reg bandáinak végleges felszámolása volt a jelzett területen. 
A lengyel kormány határozatával egyetértésben a „Visztula"' 
akcióban résztvevő osztagok kötelesek voltak egyidejűleg se 
gíteni az Állami Áttelepítő Hivatal munkáját, az ukrán lakos
ság Lengyelország északi-nyugati részeire való áttelepítésében. 

A „Visztula" Operativ Csoport parancsnokául a Lengyel 
Néphadsereg vezérkari főnökének helyettesét, Mossor vezérőr
nagyot nevezték ki. 

A „Visztula" Operatív Csoport területét két részre osztot
ták fel: „S" terület — Sanok környéke, és „R" terület — Rze-
szov környéke. 

Az „S" terület harcászati erői a következők voltak: 
— a 6. gyalogos hadosztály, amely a 2. és 6. gyologos h a d 

osztály alakulataiból szervezett három ezredből állt; 
— a 7. gyalogos hadosztály, mely a 7., a 10. és a 11. gya

logos hadosztály alakulataiból szervezett három ezredből állt; 
— a 8. gyalogos hadosztály, mely az 1. és a 8. gyalogos had 

osztály állományából alakult két ezredből állt, valamint 
— a Belső Biztonsági Hadtest 3 dandárból álló hadosztálya. 
Az „R" terület harcászati erői a következők voltak: 
— a 9. gyalogos hadosztály teljes állományával, kiegé

szítve a 3., 5. és 14. gyalogos hadosztályból szervezett ezredek
kel; 

— egy ezred a 4. gyalogos hadosztályból; 
— egy ezred a 12. gyalogos hadosztályból, valamint a 

Polgárőrség osztaga 700 emberrel, mint az Operatív Csoport 
tartaléka. 

Ezenkívül az Operatív Csoport vezetősége kapott még: 
— 1 utászezredet 500 emberrel; 
— 1 gépkocsis ezredet hat, egyenként 50 gépkocsival r e n 

delkező századból összetéve és egy technikai századból, amely
hez tartozott a 10 gépkocsiból álló egészségügyi szakasz; 

— repülőrajt, amelynek ereje: egy „Douglas", valamint 
9 db „P—2" típusú repülőgép; 

— egy szakaszt a törzskar védelmére, amely 1 tisztből, 
4 tiszthelyettesből és 46 közkatonából állott. 

A „Visztula" Operatív Csoport parancsnokságának hadmű
veleti vonatkozásban alá voltak rendelve a lublini és krakkói 
Hadi Körzetek parancsnokai is. 

A „Visztula" Operatív Csoport parancsnokának utasítására 
támadó zászlóaljakat hoztak létre különleges fegyverzettel és 
felszereléssel. A „Visztula" Operatív Csoport és a határon túl i 
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csehszlovák egységek közös megállapodása alapján az Ukrán 
Felkelő Hadsereg bandáival való harc folyamán felmerült a n 
nak lehetősége, hogy Csehszlovákia területére is küldenek ü t ő 
képes lengyel osztagokat. Ha a lengyel osztagok bandákat t a 
láltak, kötelességük volt azok állandó üldözése, az UFH-cso-
portok tartózkodási helyének, a megfigyelő pontjaik rendsze
rének és csapdáiknak felderítése, viszont a csehszlovák had
sereg támadó alakulatainak is kötelessége volt az erdőbe b e 
hatolni és közvetlen harciban megsemmisíteni a bandákat. 

Ez a taktika komoly eredményeiket ihozott és az Ukrán Fe l 
kelő Hadsereg bandáinak végleges megsemmisítéséhez veze 
tett. 

A Lengyel Hadsereg és a Belső Biztonsági Hadtest oszta
gai együttesen 357 akciót hajtottak végre a „Visztula"-akció> 
idején az Ukrán Felkelő Hadsereg bandái ellen, melynek ered
ményeképpen : 

— megsemmisítettek (megöltek, elfogtak) 1509 banditát,, 
ami kb. 75 % - á t jelentette a bandák 1947 áprilisi létszámának; 

— elkülönítő táborba küldtek 2781 aktív ukrán fasisztát; 
— zsákmányoltak: 

11 db nehéz géppuskát (CKM), 
103 db könnyű géppuskát (RKM) 

6 db 50 mm-es mozsárágyút 
5 páncéltörőt 

171 géppisztolyt 
128 pisztolyt 
701 puskát 
303 gránátot 
212 db lőszert a mozsárágyúhoz 

49 781 db lőszert a puskákhoz 
531 db páncéltörő aknát 

2 db rádióállomást 
2 db telefonközpontot 

20 db írógépet 
30 élelmiszerraktárt 

— megsemmisítették 1178 bunkert. 
A harctevékenység folyamán bebizonyosodott a lengyelek 

betelepítésének szükségessége az adott területre, mivel az u k 
rán lakosság kitelepítésének következményeképpen ezek a t e 
rületek elnéptelenedtek. 

A hadműveletökkel egyidőben katonaság résztvett a t e r ü 
leteken az aratási munkákban is, hiszen nem lehetett a nagy
mennyiségű gabonát pusztulni hagyni a földeken. 
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Mind a betelepítési akció, mind a későbbi aratás is már csak 
származékfeladatok voltak, és a „Visztula" Operatív Csoport 
tevékenységével nem voltaik közvetlen (kapcsolatban. A kato
nák önként, saját akaratukból vállalták magukra ezeket a fel
adatokat. 

A „Visztula" Operatív Csoport vezetősége végül saját kez
deményezésére különleges ellenőrző bizottságot küldött az 
északnyugati területre, hogy ott a helyszínen tájékozódjon ar
ról, hogy történik a kitelepített ukrán lakosság letelepítése a 
nyugati területen. 

Az Állambiztonsági Bizottság 1947. július 17-i rendeletével 
1947. július 31-i hatállyal feloszlatta a „Visztula" Operatív 
Csoportot. A lublini és krakkói katonai körzet osztagai eddigi 
tevékenységük körzetében maradtak, hogy az Ukrán Felkelő 
Hadsereg bandáinak utolsó maradványait is megsemmisítsék. 
Az említett rendelet értelmében a további irányítást a krakkói 
és lublini katonai körzet parancsnokai vették át. 

Polgárháborúnk 4 éve alatt a földalatti fegyveres tevé
kenység hatásaképpen emberek ezrei pusztultak el, és az or
szág, amely amúgyis annyira tönkrement a háborúban, még 
többet szenvedett. 

íme azon évek véres eseményeinek összegezése. 1945. ja
nuár 1-től 1948. december 31-ig a banditák 29 972 támadást 
hajtottak végre: 

— 1945^ben 6938 támadás 
— 1946-ban 10 834 
— 19474>en 6934 
— 1948-ban 5221 

Ezekben az években a bandák meggyilkoltak: 
— 1945-ben 7373 személyt 
— 1946-ban 3274 „ 
— 1947^ben 1351 „ 
— 1948-ban 558 .. 
összesen 12 556 személyt. 

A meggyilkoltak között volt: 
— 3828 biztonsági funkcionárius 
— 982 politikai dolgozó 
— 7746 egyéb, a népi hatalommal kapcsolatban álló sze

mély. 
A fegyveres bandák elleni tevékenység során meghalt: 
— a Lengyel Néphadsereg mintegy 1300 katonája, 
— a Belső Karhatalom mintegy 300 katonája. 
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Megsebesült 
— a Lengyel Néphadsereg és a Belső Karihatalom több 

mint 300 katonája. 
A bandák fegyveres tevékenységük során: 
— felégettek kib. 10 000 gazdaságot és kb. 8000 hektár 

erdőt, 
— felrobbantottak 40 hidat, megsemmisítettek 20 vasút

állomást és 6 olajbányát; 
— kiraboltak állami vállalatokat, szövetkezeteket, ma

gánszemélyeket többszáz milliárd zloty értékben (régi valuta 
szerint). 

A banditák közül meghalt kb. 7000 ember és megsebesült 
több mint 2000. 

A Lengyel Néphadsereg részvétele az ország felépítésében 

A hadsereg egyik legfontosabb és legnehezebb feladata 
volt az ország területének akna- és lőszermentesítése. Ennek a 
feladatnak a nehézségét bizonyítja az a tény, hogy még ma is, 
a háború befejezése után 17 évvel, az aknák számos áldozatot 
követelnek. Ezek a halált hozó szerkezetek a házak falai alá 
rejtve, vagy a földeken eltemetve még mindig felrobbanhat
nak és emberek százait ölik, vagy sebesítik meg. 

A háború befejezése után az ország területén mindenütt 
rengeteg bomba, akna, tüzérségi lövedék, robbanóanyag volt és 
ezek megsemmisítése előtt szó sem lehetett a békés munka 
megkezdéséről, az ország újjáépítéséről. 

Az ország területén három fő aknaövezet volt: 
1. Lengyelország északi határától a Narwa, Visztula men

tén tovább délre, egészen Dukláig; 
2. a Balti-tengertől az Odera, Neisse mentén és tovább a 

lengyel—csehszlovák határ mentén; 
3. a Warma és Mazur vidékén, Braniewo, Bartoszyce és 

Goldap körzetében. 
Ezenkívül az aknazár egyes töredékei a következő vajda

ságokban voltak: danzigi, pomorski, koszalini (tengermenti). 
Az egész ország területén kb. 250 000 m2 területet kellett 

aknátlanítani és ellenőrizni. 
Az ország többi részét aknagyanús területnek kellett t e 

kinteni. 
1945. március 15-től november 10-ig a mérnök-utász egy

ségek és a Lengyel Néphadsereg egyéb alakulatai hatalmas 
munkát végeztek. Ennek méreteiről tanúskodjanak az alábbi 
számok: 
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— ellenőriztek és aknátlanítottak 246 258 m2-nyi területet 
az országban; 

— ezzel kapcsolatban eltávolítottak és ártalmatlanná te t 
tek 9 470 239 aknát; 

— megsemmisítettek 19 743 458 db lőszert; 
ellenőrizték és aknamentesítették az utakat 181 002 km ki

terjedésben, 5154 hidat, 29 139 lakott helyet és 990 állami ob
jektumot. 

A katonák az említett feladatot igen nehéz körülmények 
között hajtották végre, amely alig különbözött a harci felada
tok nehézségeitől. Ezen tevékenység során is meghalt 293 em
ber, megsebesült 461. 

Ezután az első nagy akció után, amelynek célja a legfon
tosabb objektumok, utak, hidak és megművelt földek aknamen
tesítése volt, a műszaki csapatok 1946—48-ig rendszeresen el
lenőrizték és alknamentesítették a közelmúlt harctereit a kielci, 
rzeszowi, varsói és bialostoki vajdaságokban, azután azokban 
a vajdaságokban, amelyeken a háború alatt főbb utánpótlási 
vonalak vezettek át. 

A katonák szolgálatot teljesítettek az ország újjáépítésé
nél is. A hadsereg által még 1944. augusztusában újjáépített 
első híd a Visztula két partját kötötte össze Warkánál. 56 óra 
múlva már állt a híd, amely lehetővé tet te élelmiszer átszállí
tását az elfoglalt hídfőhöz, amelyet a 2. és 3. lengyel hadsereg 
és a 8. szovjet gárdahadsereg tartott . 

1945. március 27-én a Lengyel Néphadsereg 3. hídépítő 
dandára befejezte Varsóban a prágai kerület pontonhídjának 
megépítését, amely 16 tonna teherbírású volt, és elkezdték 
ebben a körzetben a fahíd építését. 

Áprilisban a 35. motoros hídépítő zászlóalj megtisztította 
a x Visztula medrét a Srednicai híd sarkától a vasúti-, a Kier-
bedz-, a Poniatowski-hídig, valamint a Bug torkolatánál. 

1945. június 1—26-ig a 3. önálló motoros hídépítő dandár 
a Swider folyónál, a Varsó—Otwock útvonalon felépített egy 
30 tonna teherbírású hidat. Ebben az időben a 35-ös dandár 
Wloclaweknél épített hidat a Visztulán. 

A Visztula, Warta, Odera folyókon együtt 19 pontonhidat 
építettek fel, összesen 5662 m hosszúságiban. 

A további menetben a műszaki alakulatok hozzáfogtak az 
állandó hidak építéséhez, utak javításához és újjáépítéséhez. 

Az 1946—49-es években: 
felépítettek 2562 m állandó hidat, 
megjavítottak 2057 m állandó hidat, 
megjavítottak 215 km utat. 

28 



1945-foen a Főparancsnokság létrehozta 3., 22., 23., 37., 47., 
48., 49. és 50-es önálló építő zászlóaljat. 1945 második felében 
csak Varsóban a katonák elszállítottak 68 270 m3 romot, és kór
házi épületeket, lakásokat, kaszárnyákat, iskolákat építettek 
1 350 000 m3 terjedelemben, 412 000 zloty értékben (háború 
előtti valutában). 

* 
A legfontosabb probléma, amelyet azonnal, az ország fel

szabadítása után, a népi hatalomnak meg kellett oldani, a ke
nyér biztosítása volt a lakosság számára. A gépek és mezőgaz
dasági eszközök hiánya, a rengeteg gazdaság tönkremenése, a 
nyugati területek elnéptelenedése, amelyeket a németek hagy
tak el, s a lengyelek még nem telepítettek be, mindez az éhség 
rémével fenyegette az országot. 

És akkor . . . az 1. hadsereg katonái szálltak harcba a ke
nyérért. Nemcsak a hátországban állomásozó osztagok, hanem 
az arcvonalban levő katonák is dolgoztak a mezőgazdaságban, 
amikor a harctevékenység szünetelt. 1945 tavaszán, a harcok tü
zében az 1. hadsereg egységei több mint 5000 hektár földet ve
tettek be. 

A harctevékenység befejezése után, az osztagok átcsopor
tosítását követően, a katonák azonnal új feladatokat kaptak. 
1945. július 21-én a katonai sajtó közölte a főparancsnokság 
parancsát, amely a hadsereg aratásban való részvételéről szólt. 

A főparancsnok elrendelte, hogy az aratási akciót a Lengyel 
Néphadsereg valamennyi alegységében alapvető harci feladat
nak kell tekinteni, és ennek kell minden egyéb munkát és el
foglaltságot alárendelni. 

A helyi hatóságokkal egyetértésben az egységek parancs
nokai kidolgozták a katonaság aratásban való részvétélének ap
rólékos tervét. Figyelembe vette ez -a segítőszerv nemcsak az 
emberi munkát, hanem az eszközöket, kocsiparkot stb. Á ka
tonai egységek javítóműhelyei az aratás idejére a mezőgazda
sági gépek javításának feladatát'kapták. 

A rendelet értelmében kivonult az aratásra az egész ki
képző hadosztály, az 1. hadsereg valamennyi sziléziai—dabrow-
ski vajdaságban állomásozó egysége, a 2. hadsereg egységei, a 
Lengyel Néphadsereg néhány egysége, amely a többi vajdaság 
területén volt. 

A katonák önfeláldozóan dolgoztak. Az 1. hadsereg egysé
gei 12 810 hektárnyi területről gyűjtötték be a gabonát, a 2. 
hadsereg nyugati területeken állomásozó egységei 79 338 hek
tárról gyűjtötték be a kenyérnek valót. A hadsereg tagjainak 
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áldozatkészségét bizonyítja a 2. hadsereg egyik hadosztályá
nak példája, amely a kiszabott 5612 hektár helyet t 20 233 hek
tárról gyűjtötte be a gabonát. 

* 
Nem hiányzott a katonaság tevékeny részvétele a letele

pítési akcióból sem. A lengyel nép előtt akkoriban óriási fel
adat állott: rövid idő alatt le kellett telepíteni a Nyugati Terü
leteken 3,5 millió lengyelt, ebből 2,5 milliót 1945-ben, az ara
tás idejéig. A történelem kevés ilyen esetet ismer, amikor ilyen 
rövid idő alatt ilyen gigantikus feladatot kellett volna végre
hajtani. 

1945 júniusában a Lengyel Munkáspárt Központi Bizott
sága körlevelet adott ki az áttelepítési akcióval és a Nyugati Te
rületekre való telepítéssel kapcsolatban. Ebben a levélben a 
következőket olvashatjuk : 

„ . . . A Lengyel Munkáspárt Központi Bizottságának ple
náris ülése, miután megvitatta pártunk részvételét az áttele
pítési és a visszaszerzett területek benépesítési akciójában, 
utasítja valamennyi pártszervezetet, hogy ebben a munkában 
a legaktívabban vegyen részt. Minden párttagnak tisztában 
kell lennie azzal, hogy az áttelepítés kérdésének szabályos meg
oldását, a visszaszerzett területek benépesítésének helyes meg
szervezésétől függ államunk hatalma és népünk jövője. Az 
egész társadalom erőit egyesíteni kell abból a célból, hogy gyor
san megoldhassuk a visszaszerzett területek benépesítésének és 
megművelésének feladatát, amely az ország újjáépítéséhez ha
sonlóan fő jelszavunkká, a nemzeti egységfront megszilárdító-
jává kell hogy váljon." 

A hadsereg elsőként jelentkezett a felhívásra. 1945. június 
8-án megjelent a Főparancsnokság parancsa, amely így hang
zik: 

„ . . . A többmillió lengyel család között, amelyek a Nyu
gati Területeket a legközelebbi hónapokban benépesítik, első
sorban a lengyel katonák családjait találhatjuk meg. Harcban 
legyőztük az ellenséget, győzünk az újjáépítési munkában is. 
A nyugati ha tár széles övezetében, külön a katonák családjai
nak kiosztott földeken települések jönnek létre, amelyek erőt 
sugároznak és erős nemzeti szellemtől vannak áthatva. Gazda
ságok keletkeznek, amelyek az edzett és szorgos lengyel kezek 
munkája nyomán a bőség és kultúra forrásaivá válnak. Ezeíket 
a gazdaságokat minél előbb birtokba kell venni, hogy még eb
ben az évben termést lehessen betakarítani a földjeikről, hogy 
már ebben az évben erezhessük itt a lengyel élet ritmusát. 
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Nemsokára megkezdődik a katona-családok önkéntes á t t e le -
pülése." 

A katona-családok Lengyelország nyugati határövezetébe 
való áttelepítési akciójának vezetésével a Főparancsnokság; 
Swierczewski Karol vezérezredest bízta meg, kinevezve őt a 
katonai letelepítés főfelügyelőjének, míg [helyettese Jaroszewicz 
Piotr ezredes lett. 

A katonai letelepítés céljára a következő határmenti j á 
rásokat jelölték ki az Odera és a Neisse Luzycka mentén: 

1. Wolyn-Kamien 7. Gubin 
2. Geyfino 8. Zuraw 
3. Królewiec 9. Zagan 
4. Sulecin 10. Zgorzelec 
5. Rypin Pomorski 11. Luban 
6. Krosno Odrzanskie 12. Lwowek Slaski. 
A katonai letelepítés méreteiről és a katonák részvételéről 

a Nyugati Területek benépesítésében a letelepített katona-csa
ládok száma tanúskodik. 1945. január l-ig 56 260 gazdaságon 
200 400 katona és családjuk tagjai telepedtek le. 

A Nyugati Területeken letelepített katonák hűek marad
tak azokhoz az eszmékhez, amelyekért harcoltak, hűek marad
tak a vérrel megszerzett földhöz, amelyet Lengyelország é v 
századok után ismét birtokába vett. Ök alkotják ma is az ország; 
nyugati határán a lengyelség és a népi hatalom támaszát. 

Az áttelepítési akció nem oldotta meg a volt német terüle
ten levő néhányszáz földbirtok megművelésének égető prob
lémáját, amelyeket a Nyugati Területek visszaszerzése után 
haladéktalanul birtokba kellett venni, a gabonát begyűjteni, a 
megmaradt állatállományt gondozni, valamint a földeket be
vetni. A katonaság e probléma megoldásában is résztvett. 

E célból a Lengyel Néphadsereg főparancsnoka az ideigle
nes kormány rendelete szerint cselekedve, 1945. április 13-i pa
rancsával mezőgazdasági hadosztályt szervezett, amelynek a. 
következő feladatai voltak: 

— a parlagon heverő földek megművelése, 
— a gazdátlan állatok megvédése, 
— a mezőgazdasági készítmények termelésének, valamint 

a konzervipar fejlesztése, 
— a gabona, tej és más mezőgazdasági termék feldolgo

zása, 
— a gabona cséplésének megszervezése, 
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— központokat létrehozni a szarvasmarhák, valamint a 
gazdaságok takarmánnyal való ellátására, 

— a nyersbőrt és a gyapjút felhasználni a cserző- és t ex
tilipar fejlesztésére, amely a katonai megrendeléseket elégíti ki. 

A fenti parancs kiegészítéseképpen jelent meg a megal
kotott mezőgazdasági hadosztály állományát megszabó, a Len
gyel Néphadsereg fő szállásmesterének 'megküldött szervezeti 
szabályzat: 

a) hadosztályparancsnokság személyi állománya: 96 fő, 
b) az 1., 2., 3., 4., 5. és 6. (mezőgazdasági ezred 15, egyen

ként 81 emberből álló százada, mindegyik élén 47 főből álló 
ezredparancsnoksággal. 

Ezeket a birtokokat közösségekre, vagy földművelési kör
zetekre osztották. Ezek a következő járások területén voltak: 
Kamién, Stargard, Pyrzyoe, Walcz, Choszczno, Nowogard, Szcze
cinek, Gryfino, Drawsko, Lawiczka, Bialogard, Kolobrzeg, Za-
górze, Zlotów, Czludhów, Koszalin. 

A feladat teljesítéséhez a hadosztály egész személyi állo
mányának nagy nehézségeket kellett legyőznie. A gazdaságok 
a németektől nemrégiben visszavett területeken voltak. A há
borús tevékenység folyamán az e területeken levő birtokokat 
kifosztották, a mezőgazdaság feldolgozói üzemei elpusztultak, 
az állatállomány, különösen a szarvasmarha- és sertésállomány 
állapota egyenesen szánalmas volt. Általában száj- és köröm
fájás, rubeola uralkodtak, állatorvosi szolgálat és gyógyszerek 
viszont nem voltak. Hiányoztak a mezőgazdasági gépjavító bá
zisok. A mezőgazdasági körzet ezredei és az egyes ezredek szá
zadai az egész Pomorze területén szétszóródva, egymástól néhány 
tíz, sőt néhány száz km távolságban voltak, ami a rendes össze
köttetési eszközök hiánya miatt komoly nehézséget jelentett a 
hadosztály irányításában. 

Mindezen nehézségek ellenére a hadosztály végrehajtotta 
feladatát. Az élő és élettelen állomány megvédésével, a földek 
bevetésével rendbehozták a gazdaságokat. 

1945. október 20-ig az 1. mezőgazdasági hadosztály kato
nái 100 %- ra teljesítették vetési tervüket, 45 000 hektár terü
letet vetettek be. 

A hadoszály feladatait azonban nemcsak a gazdaságokkal 
kapcsolatos dolgok jelentették. A katonák a visszaszerzett t e 
rületeken a lengyelség úttörőinek szerepét vállalták: segítet
tek a helyi hatalomnak a közhasznú intézmények felépítésében, 
támogatták a demokratikus szervezeteket, gondoskodtak az or
szág nyugati részére települt lengyel családokról. 
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Feladatának teljesítése után a hadosztályt 1946-ban fel
oszlatták. Funkcióját most már az Állami Gazdaságok vették át. 

Ebben a fejezetben a katonaság békés munkájának csak 
legfontosabb pontjait említettem, az ország újjáépítésében való 
részvételét a népi Lengyelország első, legnehezebb időszaká
ban. 

Az akkori időben elkezdett békés tevékenységet a Lengyel 
Néphadsereg mind a mai napig folytatólagosan végzi. Még sok 
éven át részt vesznek a katonák az aratásban, ásatásokban stb. 
A hidak százait, utak százkilométereit építi a katonák keze. A 
különböző elemi csapásokkal való harcban is ott látjuk a kato
nákat — mindig készen arra, hogy megvédjék a hazát és segít
séget nyújtsanak a népnek. 

* 

A II. világháború után kialakult nemzetközi helyzet fő jel
lemvonása a kétféle gazdasági-társadalmi rendszer létezése: a 
kapitalista és szocialista rendszeré. 

A szocialista rendszer kilépett egy ország kereteiből, a há
ború után egész sor közép- és dél-európai államot hálózott be, 
benyomult Ázsiába, elterjedt, Kína, Vietnam, Korea területén. 
A kapitalista államok, nem tudva belenyugodni befolyásuk fo
kozatos csökkenésébe és a szocialista rendszer hatalmas térhó
dításába, élükön az Egyesült Államokkal egész sor agresszív, 
katonai blokkot hoztak létre, mint az: 

Észak-Atlanti Szövetség Szervezete (NATO), 
Délkelet-Ázsiái Szövetség Szervezete (SEATO), 
Középkeleti Szövetség Szervezete (METO). 
Az Észak-Atlanti tömb megszervezésének előkészítésére 

m á r 1948-ban megkötötték a brüsszeli szerződést és elkezdték 
a nyugati unió létrehozását — az öt nyugat-európai állam ka
tonai blokkját: Anglia, Franciaország, Hollandia, Luxemburg 
és Belgium részvételével. 

1948 júliusában elkezdődtek a megbeszélések Washington
ban a nyugati unió tagálamai, valamint az Egyesült Államok és 
Kanada kormányai özött, végül pedig 1949. április 3-én alá
írták az észak-atlanti paktumot és a nemzetközi szervezet létre
hozását Észak-Atlanti Szövetség Szervezete néven (NATO — 
North Atlantic Treaty Organisation). 

A NATO tanácsa, amelyet a részvtvevő országok külügy
miniszterei alkottak, Védelmi Bizottságot hozott létre, amely
ben a tagállamok hadügyminiszterei sorban egymásután elnö
költek. Ezen a szerven kívül még létrehozták a Katonai Bizott-
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ságot washingtoni székhellyel, amelynek állományába a tagál 
lamok vezérkari főnökei tartoznak. 

1950-ben a koreai háború kitörése után a NATO tanácsa el
fogadta azt a határozatot, hogy létesítsenek fegyveres erőt Euró
pában. 

Arra törekedve, hogy a Szovjetunió, a népi Kína és más 
szocialista államok bekerítéséhez meg legyen az esetleges 
bázis, az Egyesült Államok megpróbált a NATO-hoz hasonló 
tömböket létrehozni a Csendes-óceán, Délkelet-Ázsia, valamint 
a Közép- és Közel-Kelet térségében. 

A katonai tömbök megszervezésének nyomán megindult a 
fegyverkezés. 

Az e célra eszközölt kiadások a főbb kapitalista államok
ban a következőképpen alakultak: 

O r s z á g 
É v e k 

O r s z á g 1950 1951 1952 O r s z á g 

(a nemzeti jövedelem %-a) 

NSZK 6,7% 8,8% 8 , - % 
Franc iaország 8,8% 9,6% 13,2 % 

Nagy-Br i t ann ia 6,7 % 8,7% 10,8 % 

USA i • ! í 9,3% 15,8% 17,4 % 

A nemzetközi helyzet feszültségének növekedése és az eb
ből következő reális veszély, amely Lengyelországot is fenye
gette egy esetleges imperialista támadás esetén, szükségessé 
te t te a Lengyel Néphadsereg megszilárdításának és további k i 
építésének szorgalmazását. 

Amíg 1945—48-ig a Lengyel Néphadsereg feladatainak fő 
tartalmát a belső funkciók alkották, addig 1948 után a külső 
funkciók kerültek előtérbe. Bekövetkezett a hadsereg átszer
vezése, a légierő növelése, és a csapatokat egyre inkább a mo
dern technika vívmányaival látják el. 

Míg az 1945—48-as években a reakciós bandákkal folyta
tott harc, az ország újjáépítésében való részvétel akadályozta 
a kiképzést, addig ezen évek után nagy figyelmet szenteltek a 
a káderek, valamint az egész személyi állomány kiképzési szín
vonala emelésére. ' 

Ezek a kérdések azonban a Lengyel Néphadsereg tör téne
tének már egy következő fejezetébe tartoznak. 
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Politikai szervezetek és intézmények mutatója 

(Tekintettel arra, hogy a munkában egész sor olyan poli
tikai szervezet és intézmény fordul elő, mely a magyar olvasók 
előtt ismeretlen, szükséges e politikai szervezetek és intézmé
nyek elnevezéseit — a rövidítések megjelölésével együtt — 
közölni.) 

Armia Krajowa — AK — Honi Hadsereg 1942-ben a meg
szállt Lengyelország területén alakult katonai szervezet, a lon
doni lengyel emigrációs kormány szervezésében. Az AK köte
lékébe, a kiegészítő akció eredményeként a következő jobbol
dali katonai szervezetek léptek be : Népi Katonai Szervezet 
(NOW), Tartalékos Tiszteik Szövetsége (ZOR), a parasztzászló-
aljak egy része (BC'h), Népi Gárda (GL WRN) (nem szabad 
összetéveszteni a Lengyel Munkáspárt által alakított Gwardia 
Ludowaval — Népi Gárdával), Egyesült Lengyel Hadsereg 
(PWU), Titkos Lengyel Hadsereg (TAP), Lengyelország Védel
mezőinek Vezérlete — részben (KÖP), Lengyel Fegyveres Szer
vezet (POZ) stb. — 1944-iben az AK kötelékébe kerül t a Népi 
Fegyveres Erő (NSZ) (fasiszta szervezet) osztagainak egy része. 
Az AK-t (Honi Hadsereget) a Főparancsnokság vezette. 1945 
januárban oszlatta fel a Honi Hadsereget a londoni emigrációs 
kormány. 

Armia Ludowa — AL — Népi Hadsereg, 1944—1945-ben mű
ködött katonai szervezet, mely az Országos Nemzeti Tanács 
dekrétumára alakult 1944. január 1-én. A Népi Hadsereg szer
vezeti alapja a Népi Gárda (Gwardia Ludowa — GL) volt, 
Emellett a Népi Hadsereg keretébe tortozott: a parasztzászló
aljak zöme (BCh), a Lengyel Szocialista Pár t népi milíciájának 
osztagai (ML RPPS), valamint sokan a Honi Hadsereg katonái 
közül, akik nem értettek egyet vezetőik jobboldali, reakciós 
politikájával. 

A Honi Hadsereg fővezére Michal Žymierski — Rola tábor
nok volt. 1944 júliusában a Népi Hadsereg egyesült a Szovjet
unióban megalakult Lengyel Hadsereggel. Ilyen módon kelet
kezett a Lengyel Néphadsereg (LWP). 

Delegatura Rzqdu — a londoni emigrációs kormány kép 
viselete a megszállt hazában. A képviselet vezetője az a képviselő 
volt, aki miniszteri hatáskörrel bírt. 

Gwardia Ludowa — GL — Népi Gárda — a Lengyel Mun
káspárt katonai szervezete. 1942 tavaszán alakult. Vezérkari 
főnöke felváltva: Marian Spichalski és Franciszek Juzwiak 
voltak. 

Krajowa Rada Narodowa — KRN — Országos Nemzeti 
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Tanács — a lengyel dolgozó tömegek népi demokratikus poli
t ikai képviselete. 1944. január 1-én alakult a Lengyel Munkás
pár t kezdeményezésére az országban levő szocialista és de
mokratikus szervezetek és csoportok részvételével. 

Narodowe Sily Zbrojné — NSZ — Népi Fegyveres Erők — 
a fasiszta „Szaniec" (sánc) elnevezésű csoport katonai szerve
zete. 1942-ben alakult. 1944-ben a NSZ egy része belépett a% 
Honi Hadsereg köteleikébe. 

Polski Komitét Wyzwolenia Narodowego — PKWN — 
Lengyel Nemzeti Felszabadítási Bizottság — a népi végrehajtó 
hatalom szerve, az Országos Nemzeti Tanács dekrétumára jött 
létre 1944. július 21-én. A Lengyel Nemzeti Felszabadítási Bi
zottság a hitlerista elnyomás alól felszabadult területeken mű
ködött 1944-ben (a Visztuláig). 1944. december 31-én az Orszá
gos Nemzeti Tanács határozata alapján a Lengyel Népköztár
saság Ideiglenes Kormányává alakult át. 

Polskié Stronnictwo Ludowe — PSL — Lengyel Parasztpárt 
— jobboldali népi szervezet. 1945 augusztusában alakult Win-
cent Witos és Stanislaw Mikolajczyk vezetésével. Mikolajczyk 
szökése után 1947-ben a vezetésben változás következett be, 
valamint a Lengyel Parasztpárt politikai irányvonalában is en
gedékenység történt. Ennek következtében 1949 októberében 
egyesült a Parasztpárttal (SL) — Egyesült Parasztpárt (ZSL) 
néven, szorosan együttműködik a Lengyel Egyesült Munkás
párttal. 

Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej — ORMO — 
a Polgárőrség önkéntes Tartaléka — 1946^ban a népi hatalom 
alakította az ORMO-t, ennek tagjai együttműködtek a Polgár
őrséggel, segítettek a rend fenntartásában és az ellenforradalmi 
bandák leküzdésében. 

Wolnošč i Niepodleglošč — WIN — Szabadság és Függet
lenség — 1945-ben alakult ellenforradalmi szervezet, az 1945 
januárban feloszlott Honi Hadsereg (AK) tagjaiból. 

Ukrainska Powstancza Armia — ÚPA — Ukrán Felkelő 
Hadsereg — a német megszállás idején alakult fasiszta jellegű, 
katonai ellenforradalmi szervezet. Együttműködött a németek
kel. Az UPA ideológiai szempontból alá volt rendelve az OUN 
— Ukrán Nacionalisták Szervezetének, mely mint politikai párt, 
az ukrán fasiszta mozgalomban az ideológiai vezető szerepét 
töltötte be. 

* 
Ez a munka az alábbi levéltári anyagok felhasználásával 

került feldolgozásra: 
1. Az Állambiztonsági Bizottság és a Vajdasági Biztonsági Bizottságok doku

mentumai 1946. április — 1948. március közti időből (Központi Katonai 
Levéltár), 
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2. A Varsói, Lublini, Krakkói Katonai Politikai Nevelési Főnökségek jelen
tései 1945, 1946, 1947. évekből (Központi Katonai Levéltár), 

3. Lengyelország déli és délkeleti vajdaságai területén működő UPA és SAM 
bandák vezetői ellen folytatott perek aktái, 1945—1947-ből (Lengyel Katonai 
Főügyészség Levéltára), 

4. „Szabadság és Függetlenség" (WIN) ellenforradalmi szervezet vezetői ellen 
folytatott per aktája. (Lengyel Katonai Főügyészség Levéltára), 

5. Az 1945—1948-as években működött ellenforradalmi bandák tevékenysé
géről kiadott jelentések (volt Államvédelmi Minisztérium Levéltára), 
A Lengyel Hadsereg 1945—1948 közötti történetére vonat

kozó kutatások csak néhány év óta folynak. Ezen a téren a leg
fontosabb munkák közé kell sorolni: 

1. Blum, Ignacy: A Lengyel Hadsereg részvétele a lengyel nép nemzeti es 
társadalmi érdekeinek megvédésében, valamint a népi hatalom megszilár
dításában 1945—1948 között. Lengyel Tudományos Akadémia: A Lengyel 
Nép 1939—1945. évi felszabadító háborújával foglalkozó tudományos ülés
szak, 1959. Lengyel Honvédelmi Minisztérium kiadványa. 

2. Blum, Ignacy: A Lengyel Hadsereg 19415—1948-as évek közötti történetébőL 
Varsó, 1960. Lengyel Honvédelmi Minisztérium kiadványa. 

3. Halába, Ryszard — Szwejgert, Boleslaw: A Lengyel Hadsereg harcairól a 
reakciós földalatti mozgalom ellen. — Wojskowy Przeglad Historyczny 
(Lengyel Hadtörténelmi Közlemények), 1960. 3. sz. 

4. Borkowski, Jan: Megjegyzés I. Blum könyvéhez: A népi hatalom meg
szilárdításért folytatott harcokról, — Halába, R., Szweigert, B.: Észre
vételek I. Blum könyvéhez, — Blum, I.: Válaszul elenf eleimnek c. cikkek. 
— Wojskowy Przegojad Historyczny, 1960. 4. sz. 

5. Szota, Wieslaw: Az Ukirán Nacionalisták Szervezete és az Ukrán Felkelő 
Hadsereg fejlődésének vázlatos története. — Wojskowy Przeglad Histo
ryczny, 1963. 1. sz. 

6. Lengyel Tudományos Akadémia a lengyel nép felszabadító háborújával 
foglalkozó II. tudományos ülésszaka, 1963. októberében. A IV. szekció 
anyaga: A Lengyel Hadsereg a népi hatalom megszilárdításáért folytatott 
harcokban. 
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AZ ÜJTlPUSÜ BOLGÁR HADSEREG MEGSZERVEZÉSE1 

Godó Ágnes őrnagy 

AZ 1944. SZEPTEMBER 9-1 népi fegyveres felkelés győ
zelme megteremtette a Hazafias Arcvonal kormányának hatal
mát Bulgáriában. 

A monarchofasiszta rendszer megdöntésével azonban a fa
sizmus katonai intervenciójának veszélye továbbra is fenye
gette az országot. A hitlerista hadvezetés minden erővel azon 
igyekezett, hogy Görögország és a Balkán félsziget déli részén 
megszilárdítsa az arcvonalát. Az 1944-es évben a Szovjetunió 
és szövetségesei sorozatos és súlyos csapásokat mértek a német 
csapatokra és ebben a helyzetben Közép-Európában elsősorban 
Magyarország magatartása volt létfontosságú Németország szá
mára. Magyarország biztosítására a német hadvezetés csapato
kat vont ki Jugoszláviából, Görögországból és Albániából a 
jugoszláv—román és a jugoszláv—bolgár határra. 

A szeptember végéig végrehajtott német csapatösszevoná
sok eredményeként az Erdős-Kárpátoktól a bolgár—jugoszláv 
határig terjedő arcvonalon mintegy 62 hadosztály harcolt. (38,5 
német és 23,5 magyar hadosztály.)2 A Görögországban és a 
Balkánon levő mintegy 350 000 fős német erők parancsnoksága 
a szeptember 9-i bolgár népi felkelés győzelme után erőát
csoportosítást hajtott végre a 3. Ukrán Front csapatainak fel
tartóztatására. 

A bolgár hazafias erők reálisan értékelték az ország hely
zetét és világosan látták az uta t is, melyen haladniuk kell. 

Georgi Dimitrov a párt Központi Bizottságához intézett 
levelében felhívta a kommunisták figyelmét, arra, hogy Bul-

1 Részletek a szerzőnek az 1. Bolgár Hadsereg magyarországi harcai törté
netével foglalkozó monográfiájából. 

2 A második világháború 1939—1945. Zrínyi, Bp. II. kötet 284. o. 
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gária sorsa és jövője, valamint a fasizmus elleni háború további 
menete között szoros összefüggés van. 

„Országunk jövője — írta Dimitrov — mindenekelőtt attól 
a tényleges hozzájárulástól függ, melyet a nép és a kormány 
a közös katonai erőfeszítések terén, a háború mielőbbi befeje
zéséért és ezáltal az új, igazságos béke megteremtéséért tesz."3 

A Hazafias Arcvonal Kormánya az ország létérdekeit szem 
előtt tartva, már a felkelés győzelmének másnapján, 1944. szep
tember 10-én, hadiat üzent a hitleri Németországnak. A haza 
veszélyben van, az ellenség határainkon áll még — a harcnak 
nincs vége — olvasható egy szeptember 11-i újságcikkben.4 A 
régi hadsereg demokratikus érzelmű tisztjei és katonái, valamint 
a partizánok és a Népi Felszabadító Felkelő Hadsereg alakula
tai lényegében szeptember 9-től harcban álltak a német csapa
tokkal. A hadüzenet u tán .a harctevékenység még szervezettebb 
és határozottabb formát öltött. A kormány utasította a csapa
tokat az ország nyugati és déli határainak megvédésére. Szep
tember 11-én bolgár repülőgépék sikeresen bombázták a Nis 
és Kriva Palanka közötti útszakaszon vonuló német gépkocsi
oszlopokat. A partizáncsoportok több községből és városból ki
űzték a fasiszta megszállókat. 

Mivel a német hadvezetés a már említett nagyarányú át
csoportosításokkal ellentámadás végrehajtására készült, a 3. 
Ukrán Front parancsnoka, Tolbuchin marsall szeptember 17-én 
levelet írt Velcsev tábornoknak, a bolgár honvédelmi minisz
ternek, melyben hangsúlyozta a közös katonai erőfeszítések 
összehangolásának szükségességét. 

„A német haderő mielőbbi szétverése céljából, a szovjet 
csapatok és bolgár hadsereg közös tevékenységét feltétlenül 
szükségesnek tartom, hogy a Bolgár Fegyveres Erők hadmű
veleti vonatkozásban nekem, mint a Bulgáriában állomásozó 
szovjet csapatok katonai parancsnoksága képviselőjének legye
nek alárendelve. Ezért a Bolgár Hadseregre vonatkozó hadmű
veleti utasítások kizárólag a Bolgár Vezérkaron keresztül hajt
hatók végre. 

Csapataink harctevékenységének vezetésére Szófia körze
tében és Bulgária vezérkarán keresztül a bolgár csapatok had
műveleti alkalmazásának vezetésére, helyettesemet Sz. Sz. Bir-
juzov vezérezredest bízom meg . . ."5 

A bolgár Honvédelmi Minisztérium a Tolbuchin-levéllel 

3 Georgi Dimitrov: Művei XI. teötet. BKP. Szófia, 1954. 152. o. (Bulgárul) 
4 Otecsesztven Front 1944. szeptember 11. 
5 Bolgár Hadtörténelmi Levéltár. A Honvédő Háború anyaga. (A továbbiak

ban: BHL) 6. állag, l. leltár, 850. irat, 20. lap. 
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egyetértve, még aznap kiadta 1. számú utasítását, amely a bo l 
gár csapatokat hadműveletileg a 3. Ukrán Front parancsnok
ságának alárendeltségébe utalta. 

Szeptember 19-én a bolgár Vezérkari Főnökség IV. 
M—1092. és az 1093> számú parancsai elrendelték az egész 
országra kiterjedő általános mozgósítást. A hadosztályok fel
állításának határidejét 1944. szeptember 26-ra tűzték ki. 

A bolgár kommunisták harca az újtípusú hadsereg 
megteremtéséért. 

A kommunisták a több éves harc során meglehetősen 
szilárd bázist teremtettek a cári hadseregen belül. 1944 tava
szától pedig a monarchofasiszta rendszer fegyveres megdön
tésére a párt a tömegeket fegyveres felkelésre készítette fel. 
A partizánosztagok fokozatosan dandárokká fejlődtek. 1944 
nyarán a Népi Felszabadító Felkelő Hadsereg 11 dandárból 
és 37 osztagból állt. A mintegy 30 000 fős harcoló csapatokat 
az ország lakossága minden erővel támogatta. A partizánok 
aktív harcot vívtak a reakciós hatalom erőszakszervei: a csend
őrség, rendőrség stb. ellen. Ugyanakkor széles körű propaganda 
és agitációs tevékenységet is folytattak a cári hadsereg haza
fias gondolkodású katonái és tisztjei között. 

A párt az újtípusú bolgár fegyveres erő megteremtéséért 
vívott harcát tehát nem szeptember 9 után, hanem jóval előtte 
kezdte meg. Ez a tény természetesen nagymértékben hozzájá
rul t az új hadsereg megszervezésének gyorsütemű megvalósítá
sához. 

A Bolgár (kommunista) Munkáspárt Központi Bizottsága 
szeptember 12-én levelet intézett a pártszervezetekhez, mely
ben felhívta a bolgár népet a harc folytatására és figyelmez
tette arra a reális valóságra, hogy amíg a hitleri megszállókat 
véglegesen ki nem űzik a Balkánról, addig Bulgária szabad
ságát és függetlenségét is veszély fenyegeti.6 

Bulgária népe •— bár addig aktívan nem vet t részt a má
sodik világháborúban — 1941 óta hősies küzdelmet vívott a 
német megszállók és bolgár kiszolgálóik ellen. Szeptember 9. 
után azt kellett megértetni a demokratikus gondolkodású em
berekkel, hogy a fasizmus elleni háborúba való aktív bekap
csolódás elsőrendű nemzeti érdek. Lényegében annak az igaz-

C Robotnicseszko Delo 1944. szeptember 18. 

40 



ságos harcnak a folytatását jelenti, melyet a bolgár hazafias 
erők már szeptember 9. előtt megkezdték.7 

A párt fő feladata tehát az volt, hogy meggyőzze a nép
tömegeket a háború igazságos céljairól és haladó jellegéről. 

A szeptember 19-én kiadott mozgósítási utasítások gyors 
végrehajtására a pár t 6. számú körlevelével fordult a párt
szervezetekhez. Ebben a mozgósítás maradéktalan és határidőre 
történő megvalósítását tűzte a kommunisták elé. A fasizmus 
veszélyének végleges megszüntetéséhez — hangoztatta a pár t 
kiáltvány — mozgósítani kell a nemzet minden anyagi és szel
lemi erejét nemcsak az arcvonalon, hanem a hátországban is.8 

A bolgár munkások, dolgozó parasztok és az értelmiség 
legjobbjai megértették, /hogy szeptember 9. végleges győzelmét 
csakis a Hitler-ellenes háború teljes sikere biztosíthatja és min
dent megtettek az új hadsereg mielőbbi felállítására. Részben 
ennek a lelkes áldozatvállalásnak volt köszönhetői, hogy a ve
zérkar a mozgósítás végrehajtására kitűzött határidőt, szeptem
ber 26-ról szeptember 24-re rövidíthette. 

Az új bolgár hadsereg megteremtése azonban nem egysze
rűen szervezési kérdés volt, hanem életbevágóan fontos poli
tikai feladat. . 

A Hazafias Arcvonal kormánya a demokratikus erők h a 
talmát jelentette Bulgáriában. 

A Hazafias Arcvonal kormánya azonban koalíciós kormány 
volt. Társadalmi bázisát a fasiszmus elleni harcra tömörült, k ü 
lönböző társadalmi rétegékhez tartozó elemek egységfrontja 
alkotta. A kommunista párt vezető szerepe a koalíciós kormá
nyon belül teljes mértékben érvényesült. De a cári rendszer is 
lényegében megmaradt, továbbra is funkcionált a régenstanács r, 
jóllehet teljesen új "összetételben. A három tag közül egy k o m 
munista volt. A hatalom, ilyen vegyes összetétele természete
sen rendkívül bonyolulttá te t te az egész bolgár politikai életet 
is. A kommunista párt minden kezdeményezése — így az ú j -
típusú hadsereg létrehozásáért folytatott politikája is — a kor
mányon, a regenstanácson belül meglevő és & volt cári rendszer 
átmentésére törekvő reakciós erők szívós ellenállásába ütközött. 
A monarchofasiszta hadsereg nyíltan reakciós elemeinek — 
elsősorban tábornokainak és tisztjeinek — eltávolítása az ú j t í -
pusú hadsereg megteremtésének csupán egyik előfeltétele volt.. 

Meg kellett változtatni a hadsereg osztály jellegét. Ant i -

7 A bolgár fasizmus elleni aktív harcot a bolgár hazafias erők már 1923-tóE. 
Vívták. 

8 Rabotnicseszko Delo 1944. szeptember 22. 
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fasiszta, demokratikus, népi jellegű hadsereg megteremtése 
volt a feladat. 

A minisztertanács 1944. szeptember 11-i határozata alap
ján a felkelő osztagokból népigárdák alakultak, melyek a Hon
védelmi Minisztérium parancsnoksága alá tartoztak. Szeptember 
19-ig, mintegy 40 000 önkéntes jelentkezett a 'népigárdákba, kö
zöttük jelentős volt a nők száma is.!l 

Az új hadseregnek a magját a Népi Felszabadító Felkelő 
Hadsereg, a partizán harci egységek tagjai, régi pártmunká
sok, a koncentrációs táborból szabadult hazafias erők és a be
vonuló kommunista ifjúmunkások alkották. 

A párt széles körű szervező és politikai felvilágosító mun
kát végzett a régi cári hadseregben még a hitleri megszállás 
idején. A szovjet hadsereg előnyomulása természetesen meg
gyorsította a bomlást a monarehofasiszta hadseregben és a 
fegyveres felkelésben már sokezer tiszt és katona vett részt. 
Ezek nagy többsége szolgálatra jelentkezett az új hadsereg
ben is. 

A politikai munka feladatául a párt a következőket hatá
rozta meg: harcolni azért, hogy a hadsereg újtípusú, a marxiz
mus—leninizmus eszméin épülő hadsereggé váljon, megakadá
lyozni a burzsoá agitációt és megteremteni a hadsereg, a nép 
érdekeinek megfelelő erkölcsi-politikai egységet. 

A Honvédelmi Minisztériumban politikai osztályt létesí
tettek, melynek vezetője és egyben a főparancsnok Iván Ma-
rinov tábornok politikai helyettese, Ferdinánd Kozovszki ve
zérőrnagy lett.10 A politikai osztály nagy propaganda és agi
tációs munkát végzett. Biztosította a Honvédelmi Minisztérium 
vezetésének helyes irányú fejlődését. 

Szeptember 20-án megjelent a 350-es miniszteri rendelet 
a hadseregben a politikai helyettesi intézmény létrehozásáról. 

A parancsnokok mellé kinevezett politikai helyetteseken 
keresztül a pár t biztosította vezető szerepét a hadseregben és 
a hadsereg helyes irányú fejlődésében és megerősödésében. A 
kommunista párt legjobb kádereit küldte a hadseregbe politikai 
helyetteseknek, volt partizánokat, illegális pártmunkásokat stb. 

A politikai helyettesek kerültek az 1., a 2., a 4. és az 5. had
sereg-, az 1. és a 2. hadtest-, a légierő-, a fekete-tengeri flotta 

9 A jelentkezések olyan nagy arányokat öltenek, hogy azt korlátozni kellett. 
Szeptember 19-e után már csak igen ko:11átozott számban vettek be a hadseregbe 
önkénteseket és csak október 15-ig. . 

10 Ferdinánd Kozovszki (Petrov) részt vett a spanyol nép polgárháborújá
ban. A 45. hadosztá'y törzsfőnöke volt. A hadosztály parancsnoka pedig a ma
gyar Zalka Máté (Lukács Pál tábornok). Amikor a tervezett huescai támadás 
előestéjén Zalka Máté hősi halált halt, a 45. hadosztály parancsnoka Ferdinánd 
Kozovszki lett. 
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parancsnokok és a hadseregfőparancsnok 'mellé. A rendelet ér
telmében szeptember végéig 123 politikai helyettest neveztek 
ki a gyalogsághoz, 37-et a tüzérséghez, 28-at a légierőkhöz, 
18-at a haditengerészethez, 11-et a légelhárító tüzérséghez, 
9-et a munkáscsapatokhoz, 8-at a műszaki csapatokhoz és 4-et 
a lovassághoz.11 

A politikai helyettesek óriási szervező, mozgósító és nevelő
munkát végeztek a katonák politikai nevelése, a katonai fegye
lem megszilárdítása terén. 

A politikai nevelő- és felvilágosító munka fő feladata a há
borúban való részvétel szükségességének a megértetése volt, 
mert a kommunisták helyesen látták, hogy a bolgár hadsereg 
tevékenységének sikere a néptömegeknek a fasizmus elleni 
háborúhoz való viszonyától függ. 

Lenin tanítását, hogy „a háború nem más, mint a politika 
folytatása más, mégpedig erőszakos eszközökkel",12 szem előtt 
tartva, a bolgár kommunisták elsősorban a Hazafias Arcvonal 
kormányának politikáját ismertették és indokolták. 

A Hazafias Arcvonal a bolgár nép minden haladó, antifa
siszta és demokratikus rétegének harci szövetsége volt.13 A szep
tember 9-én megalakult kormány célkitűzései a legszélesebb 
néprétegek érdekeit tükrözték. 

A kormány belpolitikájának alapvető vonása volt a nép
tömegek aktív részvétele és ellenőrző szerepe az államhatalom
ban a Hazafias Arcvonal bizottságain keresztül. A nemzetisé
gek egyenjogúsításával, a népárulók bíróság elé állításával és 
más nagyfontosságú ténykedésével a kormány szilárd belpoli
t ikai alapot teremtett a népi demokratikus Bulgária létrehozá
sához.14 

A hitleri Németország elleni hadüzenettel Bulgária csat
lakozott az antifasiszta koalícióhoz. Külpolitikai programjában 
a kormány a felszabadító Szovjetunióval való örök barátság és 
együttműködés megvalósítását tűzte célul. Barátsági és jószom
szédi viszony kialakítására törekedett Jugoszláviával és min
den balkáni néppel. A szeptember 9-i győzelem megszilárdí-

11 BHL 1. állag, 1. leltár, 12. irat, 350—356. lapok. 
12 Denin Művei, 2. kötet. 307. o. 
13 A Hazafias Arcvonal (Otecsesztven Front) a kommunista párt vezeté

sével alakult 1942-ben. Politikai, társadalmi antifasiszta tömegszervezet. Kollektív 
tagjai; a szakszervezetek (a bolgár szakszervezetek 1904-ben alakultak) és a 
Dimitrovi Kommunista Ifjúsági Szövetség (1912-ben alakult, jelenlegi nevét 1943-
ben vette fel). A Hazafias Arcvonal taglétszáma 1958-fban közel hároun és fél 
millió volt. 

14 A Hazafias Arcvonal szeptember fl-én megalakult hatalma reformjaival 
és határozott intézkedéseivel (1946. márciusában ímegsziüntette a nagybirtokokat) 
fokról-fokra teremtette meg a népi demokratikus államformához szükséges felté
teleket. A Bolgár Népköztásaságot 1946. szeptember 15-én kiáltották ki népsza
vazás alapján. 
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tása legfőbb külpolitikai feltételének a hitleri Németország 
szétzúzását tartotta. Éppen ezért a kormány antifasiszta és de
mokratikus belpolitikájának egyenes következménye volt a bol
gár haderő háborúban való részvételének elhatározása. 

„A hitleri Németország elleni háború Bulgária részéről fel
szabadító és igazságos háború, melyet a bolgár nép politikai és 
gazdasági függetlenségéért vív".15 

A háború politikai értékeléséhez azonban nem elegendő 
egy adott ország politikája jellegének megvizsgálása. A mar
xista—leninista történelemszemlélet alapvető elve, hogy min
den társadalmi jelenség — így a háborút is — az általános em
beri haladásihoz való viszonyában kell vizsgálni és értékelni. 

Bulgáriában szeptember 9-én egy reakciós rendszer hatal
mát döntötte meg a fegyveres népi felkelés. A haladó társa
dalmi rendszer védelme egybeesett az általános haladás érde
keivel. 

,,A németek elleni háború ugyanakkor haladó is, melyet 
a bolgár nép azokért a demokratikus és szabadságjogainak vé
delméért folytat, melyeket szeptember 9-ével vívott ki magá
nak melyekért annyit harcolt és annyi áldozatot hozott."16 

A hitleri Németország és a német fasizmus szétzúzása min
den szabadságszerető nép közös érdeke volt. A bolgár kormány 
nemzeti és nemzetközi szempontból egyaránt szükségesnek tar
totta, hogy Bulgária hozzájáruljon a fasizmus igájában szen
vedő népek felszabadulásához és a német fasizmus szétzúzá
sához. 

A háború politikai jellegének Bulgária szempontjából tör
tént rövid megvilágítása után teljesen helytálló és elfogadható 
a bolgár kommunista párt értékelése, mely a bolgárok 1944. 
szeptember 9. után a német fasizmus elleni fegyveres harcát 
a bolgár nép honvédő háborújának tartotta« 

A népi demokratikus hatalom hadserege az új Bulgária 
fegyveres erejét jelentette. Az új Bulgária szabadságának és 
függetlenségének támasza volt. Ezért vállalta ennek a had
seregnek a megteremtéséért, felszerelésének és mindennemű 
ellátásának biztosításáért a legnagyobb áldozatokat is a bolgár 
dolgozó nép. 

Feladataiból és jellegéből következett, hogy az új bolgár 
hadsereg nem lehetett „politikamentes". Ez a jelszó a reakció 
jelszava volt, amely a maga politikai édekeinek feltétlen kiszol
gálójává formálta az erőszak szerveit, minden antagonisztikus 

15 v . P o p t o n o v : Miért h a r c o l u n k ? Szófia, B/ik/MP k i adványa . 1944. ok tóber 
20. 15. o. (bolgárul) 

16 u o . 17. o. 
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társadalomban. Ezt a jelszót a mozgósítás, de főleg a politikai 
helyettesi intézmény megteremtése során különös szívóssággal 
terjesztette a bolgár reakció. A kommunisták politikai gyűlé
seket tartottak az_ alakulatoknál és tények erejével bizonyí
tották be a „politikamentessség" jelszavának hamisságát. Han
goztatták, hogy az új hadsereg egységes a néppel a politikában is. 
A Hazafias Arcvonal kormányának politikáját a nép, a bolgár 
nemzet alapvető érdekei diktálják és ennek érvényre juttatása 
és a haza érdekeinek védelme a hadsereg fő feladata. Az új bol
gár hadseregben igenis politizálni kell, meg kell ismertetni 
minden egyes katonával a hadsereg feladatainak igazságos jel
legét, hogy megértse és így magáénak is vallhassa a politikai 
célkitűzéseket. 

A bolgár reakció elleni harc az új hadsereg felállításáért. 

A mozgósítás végrehajtásáért és a hadsereg erkölcsi-poli
tikai szellemének kialakításáért folyó harcot a kommunisták 
éles osztályharc körülményei, között folytatták. A feléledő 
reakciós erők különös élességgel támadták a hadsereg újjáte
remtésére irányuló intézkedéseket. Elsősorban gazdasági vona
lon akadályozták a hadsereg ellátásának, anyagi és technikai 
szükségleteinek biztosítását célzó erőfeszítéseket. Ez rendkívül 
megnehezítette a haderő felállítását, mer t fennállt az a veszély, 
hogy a kormány az amúgyis minimális anyagi lehetőségeket17 

sem képes a hadsereg ellátására biztosítani. 
A Hazafias Arcvonal kormánya és a kommunista pár t min

dent megtett a nehézségek kiküszöbölése érdekében. Ehhez a 
gigászi munkához az egész bolgár nép hozzájárult. 

A Narodna Vojszka szeptember 21-i száma azokról az óriási 
erőfeszítésekről számolt be, melyeket a bolgár munkások tet
tek a termelés növelése érdekében. A munkásosztály össznépi 
mozgalmat indított a hadsereg ellátásának biztosítására. Ehhez 

1/ Néhány adat az új Bulgária ipari bázisának jellemzésére: Bulgáriában 
1939-iben az ipari termelés aránya 24,8 % volt a mezőgazdasági termelés 75,2 %-ával 
szemben. 1944 végére az ipari termelés 64, a mezőgazdasági 70 %-al csökkent az 

1939. évihez viszonyítva! Bulgáriának nem volt kohó-és gépipara, elektrotechni
kai, kőolaj- és vegyinagyipara. Ezek csak a felszabadulás után következő idő
szakban fejlődtek ki. Ugyancsak az ötvenes évektől épültek fel a vízierőművek 
és létesültek olyan ipari óriások, mint a dimitrovgrádi vegyikombinát, a dimit-
tovói Lenin Kohászati Kombinát, színesérc-bányák és dúsítók (Rudozem a Rhodo-
pe-hegységben), a plovdovi és szófiai pamutüzemek, a várnai hajógyár, a hor
gany- és cinkkohászat Kradzsaliban, rézkohó Pirdopban, kőolajtermelés Dobrud
zsában (1951-től), stb. 

Bulgária tehát 1944/45-ben elmaradott agrárország volt, melynek gazdag 
energia és ásványi nyersanyagkincsei részben feltáratlanok és kihasználatlanok 
voltak, részben pedig idegen tőkések érdekeltségeinek hoztak busás hasznot. 
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minden iparág munkásain és műszaki értelmiségen kívül fal
vak dolgozó parasztsága is csatlakozott. 

Később országszerte „rohamheteket" tartottak a termelés 
fokozása céljából, hogy a harcoló csapatokat ruházattal, l áb 
belivel, dohánnyal és minden más szükséglettel minél jobban 
ellássák.18 

Az üzemek pártszervezetei a munkások támogatásával so
rozatosan leleplezték a reakció aknamunkáját és eltávolították 
a gyárakból és a gazdasági központokból a káros elemeket. 

A gazdasági szabotázscselekményeket szervesen egészí
tették ki a nyugatbarát bolgár, monarchista érzelmű burzsoá
ziának a hadseregen belüli politikai manőverei. Különböző t e r 
rorista és restaurációs csoportok, ellenforradalmi gócok kiépí
tésével a reakció belülről akarta bomlasztani a hadsereget. Fő 
célja az volt, hogy ellensúlyozza a kommunista párt befolyásá
nak és vezető szerepének erősödését a hadseregben és megaka
dályozza a hadsereg néphadsereg jellegűvé válását. A bolgár 
burzsoá és monarchista elemek tiltakoztak a hadsereg politikai 
nevelése és kiképzése ellen. 

Ebben a legfőbb segítőtárs maga a hadügyminiszter, Vel
csev tábornok volt. Velcsev tipikus cári tábornok volt, ádáz el
lensége, a kommunistáknak. Azok a monarchista és burzsoá ré 
tegek azonban, melyekkel a hazafias erők az adott időszakban 
egységfrontban voltak, még elég szilárdak voltak ahhoz, hogy 
pozícióikat megtartsák. Ez tet te lehetővé, hogy Velcsev ellen
forradalmi tevékenységét nemcsak nem leplezte, hanem nyíl
tan folytatta. A miniszteri utasításaiban és parancsaiban ha
sonló magatartásra hívta fel a régi cári hadseregből átkerült 
tiszteket is. 

A Németországba szökött bolgár fasiszták széles körű pro
paganda-hadjárattal siettek a belső' reakció segítségére. Uszító 
röpcédulák tízezreit gyártották és terjesztették Bulgáriában. 
Felhívásokat intéztek a hadsereg tagjaihoz. Arra szólították fel 
őket, hogy ne teljesítsék a Hazafias Arcvonal kormányának uta
sításait, szabotálják a mozgósítást és tagadják meg a harc foly
tatására kiadott parancsokat. 

Kísérleteik azonban nem vezettek eredményre. A hazafias 
érzésű katonákat nem tévesztették meg a reakció demagóg szó
lamai és segítséget nyújtottak a politikai és állami szerveknek 
a hadseregen belüli ellenséges agitáció és terjesztőinek lelep
lezésében. 

Az újtípusú hadsereg megteremtésében és a reakció mes-

18 Rabotnicseszko Delo 1944. október 4. 
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terkedéseinek leleplezésében nagy szerepük volt a forradalmi 
katonai bizottságoknak is.19 Nemcsak megtisztították a had
sereget az ellenforradalmi elemektől, hanem rövid idő alatt 
sikerült megszilárdítaniuk az új hadsereg fegyelmét is. 

A szovjet hadsereg háborús tapasztalatainak felhasználása 

Az új bolgár hadsereg megszervezésében és felkészítésében 
felbecsülhetetlen segítséget adtak a bolgár katonai vezetésnek 
a szovjet hadsereg háborús tapasztalatai. A bolgár kommunis
ták nagy sikereket értek el a szovjet tapasztalatok alapján szer
vezett gárda és önkéntes alegységek és egységek felállításában. 
Az önkéntesekkel forradalmi erők kerültek az új hadseregbe 
és minőségileg változtatták meg a csapatok összetételét és po
litikai-harci szellemét.20 

Az önkénteseikből önálló gárdahadosztállyá fejlődött az 1. 
Szófiai Népi Felszabadító Hadosztály és a Pirini Népi Gárda
ezred. 1944 végére pedig megalakult a 13. rilai lövész gárda
ezred. Az a tény, hogy az új hadsereg 79%-a önkéntesekből 
álló gárdaalegységekből állt, azt jelentette, hogy a hadsereg 
személyi állományának kialakításában és ezzel összefüggésben 
harckészültségének megjavításában is, a párt döntő szerepet ját
szott. 

Ugyancsak helyesen értették meg a bolgár kommunisták a 
régi káderek felhasználásáról szóló lenini tanítást is. Az új had
sereg létrehozásakor a régi hadsereg kereteit használták fel és 
ebbe olvasztották be a Népi Felszabadító Felkelő Hadsereg ala
kulatait. A régi, cári hadseregből sok demokratikus érzelmű 
tisztet és altisztet vettekl be a Bolgár Néphadseregbe, akik ké
szek voltak harcolni a német fasizmus ellen Bulgária jövőjéért. 
A tapasztalatok azt bizonyították, hogy a régi katonai káderek 
döntő többsége igazi hazafiként harcolt a győzelemig és csak 
kevesen szegték meg a Hazafias Arcvonal kormányának foga
dott hűségesküjüket. 

Az új tisztikar túlnyomó többsége azonban aktív antifasisz
tákból, partizánokból és pártmunkásokból állt. A szeptember 9. 

19A monarchófasiszta hadseregben több mint 350 katonai bizottság műkö
dött 1944-ben. Ezek a forradalmi szervek széles körű felvilágosító munkát végeztek 
a tisztek és a katonák körében és szeptember 9. után egészen a politikai helyet
tesi intézmény felállításáig döntő szerepet játszottak az új, népi hadsereg létre
hozásában. 

A forradalmi katonai bizottságok szoros kapcsolatot tartottak fenn a párt
szervezetekkel és a Hazafias Arcvonal helyi bizottságaival. Ugyancsak jelentős 
tevékenységet fejtettek ki a legreakciósabb tisztek letartóztatásában és bíróság 
elé állításában.. 

20 BHL 1. állag, 4. leltár; 103. irat, 1—2. lapok. 
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utáni napokban 677 új tisztet, 854 törzsőrmestert és szakasz
vezetőt nevezett ki a Hazafias Arcvonal kormánya.21 

A hadsereg erkölcsi-politikai szellemének kialakításában 
nagy szerepet játszó politikai helyettesi intézmény szintén 
szovjet tapasztalatok alapján jött létre. 

A bolgár hadseregnek a szovjet háborús tapasztalatok át
vétele jelentette a legnagyobb segítséget. 

Az új bolgár Haderő számos alegysége tevékenyen részt 
vett a német megszállók elleni harcokban. Ezek közül elsősor
ban a partizánosztagok és a Népi Felszabadító Felkelő Hadsereg 
alakulatai rendelkeztek a leggazdagabb harci /tapasztalatokkal. 
A német megszállók és a bolgár csendőrség elleni fegyveres 
harcot azonban a törvényenkívüliség sajátos körülményei kö
zött vívták meg. Az új hadsereg parancsnokai azonban nem 
rendelkeztek a korszerű háború hadművészeti ismereteivel és 
főleg nem rendelkeztek a második világháború harcászati ta
pasztalataival. Ennek a hiányosságnak kiküszöbölése céljából 
úgy döntött a 3. Ukrán Front parancsnoksága, hogy a mozgósí
tot t 1., 2. és 4. hadsereghez, valamint minden hadosztály
parancsnok mellé katonai tanácsadókat küld. A gazdag háborús 
tapasztalatú szovjet katonai tanácsadók fő feladata a hadosz
tályparancsnok segítése és támogatása volt a kiképző- és ne
velőmunkában, majd a csapatok harcászati illetve hadműveleti 
alkalmazása során. 

A bolgár haderő szervezete és ellátottsága. 

A sikeres mozgósítás végrehajtása után 1944. október 3-ra 
az új bolgár haderő három hadserege állt készen a háború foly
tatására: az 1., a 2. és a 4. hadsereg. (Lásd: 1. sz. vázlatot.) A 
hadsereg hadászati tartalékát képező 3. és 8. gyaloghadosztály 
a bolgár-török határon továbbra is határbiztosítási feladatokat 
látott el. 

A mintegy 350 000 főt számláló mozgósított hadsereg 
anyagi-technikai ellátását a bolgár kormány egyedül nem tudta 
biztosítani. 

Bulgária nemzetgazdasága rendkívül fejletlen és elmara
dott volt. Ehhez nagymértékben hozzájárult a monarchofasiszta 
kormány népáruló politikája. A német megszállók pedig saját 
raktáruknak tekintve Bulgáriát, szinte minden mezőgazdasági 

21 BHL 2. állag, 1. leltár, 1. Irat, 177—205. lapok. 
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A Bolgár Néphadsereg hadrendje 1944. október 3-án 



terméket kihurcoltak az országból. Ennek következtében az or
szág élelmezése is rendkívül súlyos nehézségekkel járt. 

Természetesen ilyen körülmények között a hadsereg szük
ségleteinek — nemcsak technikai, de élelmezési vonatkozások
ban is — kielégítése szinte lehetetlen volt. 

Különösen gyenge volt a harckocsik, tüzérségi (főleg pán
céltörő és légvédelmi) tűzeszközökben22 és repülőgépekben. 
Kevés légvédelmi alegység és légideszant csapat állt tar talék
ként a főparacsnokság rendelkezésére.23 

Ugyancsak nagy nehézségei voltak a bolgár főparancsnok
ságnak a szállítójárművek hiánya miatt is. Ez nagymértékben 
csökkentette a csapatok mozgékonyságát és az utánpótlás lehe
tőségeit. 

A 3. ukrán Front parancsnoksága a bolgár csapatok tech
nikai ellátottságának megjavításához sokoldalú támogatást 
nyújtott. Például 17. szovjet légihadsereg jelentős tűz-támoga-
tást adott az 1., 2. és a 4. hadseregnek, a hadműveletek során, 
a mintegy 400 felszállással és a bombázók bevetésével.24 

Nagy mennyiségű gyalogsági gépfegyvert — főleg gép
pisztolyt adott át a bolgár csapatoknak, hogy ezáltal erősítse a 
bolgár ezredek tűzerejét. 

A szovjet parancsnokság elsősorban olyan fegyverzetet 
adott a bolgár hadseregnek, amellyel a Szovjet Hadsereg har 
colt. Ez is a két hadsereg közötti új viszonyt bizonyította. A 
régi bolgár hadsereg is kapott fegyveréket Hitlertől, de ezek 
kizárólag elavultak, már az: első világháborúban használt fegy
verek és lövegek voltak. A szovjet fegyverzet mellett a bolgár 
hadsereg nagy mennyiségű, a németektől zsákmányolt fegyvert 
és felszerelést is kapott, melyek főleg a gyalogság automata
fegyvereinek arányát növelte. 

Jelentős támogatást jelentett az is, hogy a hadbavonuló 
bolgár csapatok élelmezését részben a 3. Ukrán Front raktárai 
ból biztosította. 

A bolgár nép erejét megfeszítve törekedett arra, hogy a 
szovjet katonákkal együtt harcoló fiai semmiben szükséget ne 
szenvedjenek. 

1944. október 14-én a Hazafias Arcvonal Nemzeti Bizott
sága kiáltvánnyal fordult a bolgár néphez, melyben a Balkánon 
lévő német megszállók végleges megsemmisítésére hívott fel 
minden hazafias érzelmű állampolgárt. Arra kérte a kormány a 
hátország dolgozóit, hogy minden erejükkel támogassák a har -

22 BHL 2. ál lag, 1. lel tár , 205. i ra t , 2., 6. lapok. 
23 BHL. 1. állag, 2. lel tár , 2. i ra t , 13—15., 239—251. l apok 
24 BHL 2. állag, 1. leltár, 8. irat, 17. lap. 
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coló csapatokat. Biztosítsák a hadsereg anyagi ellátását és 
utánpótlását. A Bolgár (kommunista) Munkáspárt Központi 
Bizottsága október 14-én úgyszintén kiáltvánnyal fordult a bol
gár hadsereg tisztjeihez, tiszthelyetteseihez és katonáihoz, 
amelyben a harc győzelmes folytatására buzdította őket: „A 
hitleri Németország teljes leverésében való részvétellel — 
hangzott a kiáltvány — Bulgária létérdekeit védelmezitek."25 

A csapatoknál a pontikai helyettesek gyűléseket tartottak. 
Ezeken a tisztek és a katonák fogadalmat tettek, hogy elszán
tan harcolnak a fasizmus ellen. A Honvédelmi Minisztériumba 
a katonák és tisztek leveleinek ezrei érkeztek, melyek híven 
tükrözték azt a lelkesedést és határozottságot, amely a harcoló 
csapatok személyi állományát ebben az időszakban jellemezte. 

Dimitrov elvtárs a párt Központi Bizottságához intézett 
levelében ugyancsak a front erősítését tűzte ki fő feladatul. 

„Mindent a frontért, mindent a fasizmus mielőbbi leveré- ' 
séért és mindent a fasizmus, a német gonosztevők és zsarnokok 
fölötti győzelemért. Ez legyen a vezérfonál és ez legyen, a je l 
szó, mellyel a Bolgár (kommunista) Munkáspártnak a bolgár 
népnek, a néphadseregnek és az ország minden tar talékának 
erejét mozgósítani kell" — hangzott a Dimitrov-levél. 

A párt és a kormány felhívásai 'megtízszerezték a nép e re 
jét és a munka hőseinek tízezrei járultak hozzá a fronton a r a 
tott győzelmekhez. 

A bolgár haderő szerepe a 3. Ukrán Front 
belgrádi hadműveletében. 

A német ellentámadás meghiúsítására a szovjet hadvezetés 
úgy határozott, hogy a szovjet—német arcvonal egész déli szár
nyán folytatja a támadást. A szovjet csapatok Ungvár—Buda
pest—Belgrád irányban törtek előre. A szovjet csapatok t á m a 
dása 1944. szeptember 28-án indult meg. 

A bolgár csapatok október első hetétől kezdve vettek részt 
a 3. Ukrán Front kötelékében a Belgrád irányában indított 
szovjet támadó hadműveletben. 

A harcbalépést megelőzően a jugoszláviai Krajovo városá
ban megállapodás jött léire Bulgária és a Jugoszláv Népi Fe l 
szabadító Hadsereg Főparancsnoksága között. A közös ellenség 
elleni harc folytatására megegyeztek az együttműködés mód
jaiban és formáiban. E megállapodás értelmében harcoltak a 

25 Otecsesztven Front 1944. október 14. 
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bolgár csapatok Jugoszlávia területén és járultak hozzá a test
véri jugoszláv nép mielőbbi felszabadulásához.26 

1944. október 8-án bolgár csapatösszevonást hajtottak 
végre és bekapcsolódtak a hitlerista csapatok elleni támadásba. 

A bolgár csapatok főfeladata az volt, hogy megakadályoz
zák a mintegy 20 hadosztálynyi (350 000 fő) német erő vissza
vonulását a Görög félszigetről a Balkán — illetve Magyaror
szág felé.27 

A bolgár hadsereg hadművelete két részre osztható: 
Az elsőben a 2. hadsereg 3 napos harc után áttörte Vlaszo-

tincánál a német védelmet és a páncélosdandárral, valamint a 
lovas hadosztállyal együttműködve elérte Leskovac körzetét. 
Innen a páncélosdandárral és egy lovasezreddel észak felé vo-

, nuit Nis bekerítésére. Ugyancsak ezt a feladatot kapta a 2. had
sereg másik három hadosztálya is. Egy hadosztály Lebane— 
Koszovó Pole: a lovas hadosztály és az 1. hadsereg csapatai pe
dig a Vránjetól délre levő Kumanovo elfoglalását kapták fela
datul. 

Hét napos, rendkívül nehéz körülmények között vívott 
harc után a 2. hadsereg szétverte az ellenség megerősített vé
delmét és október 14-én elfoglalta Nist. 

Október 8-án este az 1. hadsereg felszabadította Kriva-
Palánkát és október 25-ig tartó harcok során fokozatosan tör t 
előre a németek védelmében, ezzel kedvező feltételeket terem
tet t Kumanovo felszabadításához. 

A 4. hadsereg október 18-ra rendkívül elkeseredett küzde
lem árán elfoglalta a németek egyik legerősebb védelmi szaka
szát Kalimanszknál és úgyszintén kedvező feltételeket sike
rült teremtenie a Kocsani—Stip irányba induló hadművele
tekhez.28 

A hadművelet második részében a 2. hadsereg eljutott 
Koszovó Polera. Innen a támadást két irányban: Prokuplje— 
Podujevo—Koszovó Pole, illetve Leskovac—Lebane—Pristina 
irányába folytatta. 

A szovjet és a jugoszláv csapatok október 20-án a dunai 
flottillával együttműködve felszabadították Belgrádot. A 
Jugoszláv Népi Felszabadító Hadsereggel együttműködő bol-

26 E harcok során mintegy 16 ezer bolgár katona halt hősi halált Macedó
nia és Szerbia népeinek szabadságáért. 

27 Jugoszlávia déli és középső részén a 13 hadosztályból álló ,,F" hadsereg
csoport, Görögország, a Vardar és a Morava folyók közén az ,,E" hadseregcso
port, Szerbiában pedig a kb. 6 hadosztályból álló „Szerbia" hadműveleti csoport 
tartózkodott. 

28 B H L 2. á l l a g , 1. l e l t á r , 23. i r a t , 223—224. l a p o k . 
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gár csapatok november közepére elfoglalták Szkopjét és más 
városokat.29 

A Vardar fennsík—Szkopje—Koszovó Pole—Novi Pazar 
körzetének elfoglalásával a bolgár csapatok végrehajtották a 
rájuk bízott feladatot Macedonia és Szerbia területén. Ezzel 
végetért a bolgár nép háborújának első szakasza. 

Sz. Sz. Birjuzov, a Szovjetunió marsallja, a 3. Ukrán Front 
egykori vezérkari főnöke, aki közvetlen kapcsolatban állt a 
bolgár főparancsnoksággal, egyik visszaemlékezésében a követ
kezőképpen értékelte a bolgár haderő tevékenységét: 

A 2., 1. és a 4. bolgár hadseregek hadászatilag jelentős 
feladatot hajtottak végre, amikor megakadályozták a hitlerista 
csapatok visszavonulását Görögországból és az Égéi szigetről. . . 
A Niss-Leskovác körzetében a 2. bolgár hadsereg a jugoszláv 
partizánokkal együttműködve a 17. szovjet légihadsereg támo
gatásával szétverte a 13. „SS" „Prinz Eugen" gyalogos hadosz
tályt, a „Feste Belgrad" elit ezredet a Niss-i katonai iskola két 
zászlóalját, valamint több kisebb alakulatot. A belgrádi had
műveletben résztvevő bolgár erők jelentősen hozzájárultak a 
hadművelet sikeres végrehajtásához és feladatukat, hogy meg
akadályozzák a németek visszavonulását északnyugati i rány
ban — becsülettel végrehajtották.30 

A bolgár kormány döntése a háború folytatásáról. 

A sikeres debreceni és belgrádi hadműveletek befejezése 
után a 2. és a 3. Ukrán Front megindította támadását Buda
pest ellen. 

A 3. Ukrán Front csapatai Budapest elleni támadásukat 
megelőzően heves harcokat vívtak a Dunán való átkelésért. 
Háromhetes elkeseredett harc után, november 29-re hídfőál
lást foglaltak el a Duna jobbpartján. A 2. és a 3. Ukrán Front 
csapatai nyugati és északnyugati irányban támadva 1944. de
cember 26-án bekerítették az ellenség 180 000 főnyi buda
pesti csoportosítását.31 

A német hadvezetés minden erejét megfeszítve megpró
bálta a Budapesten bekerített csapatait felmenteni és védelmi 
vonalát a Duna mentén helyreállítani. A német tervek kudar
cában nagy szerepet játszott a már felszabadult népek fegy
veres részvétele a fasizmus elleni háborúban. így többek között 

20 A másod ik v i lágháború 1939—1945. Zrínyi , Bp . 1963. II. kötet , 285. o. 
30 Vojenno Isztoricseszki Szbornyik . A 15. éves évfordulóra k iado t t jub i leu

mi szám. Sz Sz. Bi r juzov: Az örök fegyverbará t ságró l 17—18. o. 
31 A m á s o d i k v i lágháború 1939—1945. 287—288. o. 
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a románok részvétele a 2. Ukrán Front, a jugoszlávok és a 
bolgárok részvétele a 3. Ukrán Front hadműveleteiben. 

Az 1944. október 28-án Moszkvában aláírt fegyverszüneti 
egyezmény 2. pontjában a bolgár kormány azt a kötelezettsé
get vállalta, hogy a szovjet főparancsnokság rendelkezésére bo
csát egy kb. 100 000 fős létszámú bolgár hadsereget a hitleri 
Németország elleni további hadműveletek folytatására. 

1944. november 17-én Marinov vezérőrnagy felkereste 
Tolbuchin marsallt, hogy tisztázza a felállítandó hadsereggel 
szemben támasztott követelményeket.32 

November 18-án Tolbuchin marsall Szófiában találkozott a 
bolgár kormány és a B(k)MP Központi Bizottságának képvise
lőivel.33 Ezen a megbeszélésen megállapodtak a felállítandó ön
álló h a d s e r e g — 1 . Bolgár Hadsereg — létszámában, szerveze
tében és alárendeltségi viszonyában. Mivel Bulgária az általa 
viselt háború első szakaszában szinte minden tartalékát és 
erejét bevetette, ezért a szovjet parancsnokság nevében Tol
buchin bejelentette, hogy fokozottabb segítséget adnak a bol
gár csapatok felszereléséhez és felfegyverzéséhez, biztosítják 
élelmezését, harctevékenységének légi támogatását, a bolgár 
hadsereg csapatösszevonásának idején megerősítik a bolgár 
csapatok védelmét biztosító szovjet légvédelmi erőket.34 

A megalakuló hadsereg hadműveletileg szintén a 3. Ukrán 
Front parancsnokságának alárendeltségébe fog tartozni.35 

Másnap, november 19-én a bolgár fegyveres erők főpa
rancsnoka, Marinov vezérőrnagy ismét felkereste a 3. Ukrán 
Front parancsnokságát és átadta a kormánynak az 1. Bolgár 
Hadsereg hadrendjére vonatkozó emlékiratát. Ebben az ok
mányban a hadsereg állományába a 3., a 8., a 11., a 12. gyalog
hadosztályokat, és az 1. gyalog gárdahadosztályt jelölték ki. 
Mivel minden hadosztály résztvett már a hadműveletekben, 
állományuk csupán 50—75%-os volt. Marinov közölte, hogy a 
létszámot mozgósítással 100%-ra feltöltik. 

A szovjet front parancsnokság a tervvel egyetértett és 
annak a kívánságának adott kifejezést, hogy a mozgósított had
osztályok szállítása már november 25-én kezdődjön meg. Ennek 
lebonyolítására a szovjet parancsnokság november 25-től napi 
G—8 vasúti szerelvényt bocsát a bolgár főparancsnokság ren
delkezésére.36 

32 B H L 6. á l lag , 2. le l tá r , 1. i r a t , 62. l ap . 
33 uo. 
34 A Szovjetunió Honvéde lmi Min i sz t é r iumának Levél tára (a t o v á b b i a k b a n : 

Szu. HML.) 243. állag, 20 371. lel tár , 45. i ra t , 10—15. lapok. 
•35 BHL 6. ál lag, l . le l tár , 1. i ra t , 17. lap . 
36 BHL 6. állag, 2. lel tár , 1. i ra t . 62. lap . 
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Intézkedések az 1. Bolgár Hadsereg megszervezésére 

A bolgár kormány ezek után haladéktalanul megkezdte az 
1. Bolgár Hadsereg megszervezését. 

Az 1944. november 21-én kiadott HM. VKF. 1-1692. számú 
utasítás az 1. Bolgár Hadsereg hadrendjét a 2. számú vázlat 
szerint határozta meg.37 

A hadosztályok mozgósítása gyors ütemben folyt. A csapat
szállítás megkezdésének idejét a VKF parancs az alábbiak sze
r in t rögzítette: 

November 25-re elszállításra készen kellett állnia a had
sereg törzsének és a 8. gyaloghadosztálynak: november 28-ra 
a 3. gyaloghadosztálynak:38 december 3-ra a 11.: december 12-
re a 12. és december 12-re az 1. gyalog gárdahadosztálynak.39 

Az 1. Bolgár Hadsereg parancsnoka Vladimir Sztojcsev t á 
bornok, politikai helyettese pedig Sterju Atanaszov t á 
bornok lett. Mindkettő mint az első hadsereg parancsnoka és 
politikai helyettese részt vettek a bolgár nép honvédő hábo
rúja első szakaszának harcaiban. 

1944. november 24--én a Hazafias Arcvonal kormánya ki
ál tvánnyal fordult a bolgár néphez, melyben a fasiszta Német
ország elleni háború folytatására hívott fel minden becsületes 
embert.4 0 

A párt és a kommunista ifjúsági szövetség központi bi
zottságai a kormányfelhívást támogatva körleveleikben hang
súlyozták, hogy a szeptember 12-i, 18-i és más, a honvédő há
borúban való részvételre felhívó körlevelek és kiáltványok to
vábbra is érvényesek. A fasizmus elleni harc nemzeti és in
ternacionalista feladatát még nem fejezték be. Az új körülmé
nyek között az 1. Bolgár Hadsereget kell támogatni minden 
erővel, hogy Bulgáriától távol, magyar földön harcoljon be
csülettel. 

A bolgár minisztertanács november 28-án tar tot t ülésén 
határozatot hozott, melyben jóváhagyta az 1. Bolgár Hadsereg 
megszervezését. A határozatban hangsúlyozták, hogy a szovjet 
és a szövetséges hadseregekkel szemben vállalt kötelezettsé
gének tesz eleget Bulgária, amikor mintegy 5 hadosztálynyi, 
90 000 főből álló önálló hadsereggel továbbra is részt vesz 
a hitleri Németország elleni háborúban. 

37 BHL 6. állag, 1. leltár, 13. irat. 21. lap. 
38 A 3. és a 8. gya loghadosz tá lyok unindezideig h a t á r v é d e l m i szolgálatot 

l á t t ak el a bolgár—török ha t á ron . Á l lományuk k b . 60 %-ig volt feltöltve. 
39 B H L 6. ál lag, 1. le l tá r , 13. i ra t , 22—24. l apok . 
40 Rabo tn icseszko Delo 1944. n o v e m b e r 25. 
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A reakció előretörése a Honvédelmi Minisztériumban. 

Az 1. Bolgár Hadsereg megszervezése idején a bolgár r e 
akció még élesebben támadta a kormány politikáját és mindent 
elkövetett a fasizmus elleni háborúban való további részvétele 
megakadályozására. A honvédemi miniszter Damjan Velcsev 
és Nikola Petkov vezetésével kialakult egy ellenforradalmi 
csoportosulás a Honvédelmi Minisztériumon belül. Fegyveres 
ellenállásra szólították fel a volt cári hadsereg tiszjeit. Velcsev 
tábornok parancsot adott a tiszteknek, hogy az ellenforradal
márok letartóztatására érkező népi milíciával szemben lépje
nek fel és akadályozzák meg a letartóztatásokat. 

A hadseregben végzett politikai-nevelőmunka eredménye
képpen azonban a katonák segítségével az ellenséges szervez
kedést sikerült leleplezni és az ellenforradalmi agitáció -nagyobb 
kártevését megakadályozni. 

A Honvédelmi Minisztérium munkájának és vezetésének 
felülvizsgálása után a pár t és a kormány határozott intézkedése
ket te t t a minisztérium munkájának megjavítására. December 
20-án a hadsereg feletti parancsnokságot a Népi Felszabadító 
Felkelő Hadsereg vezérkara vet te át. Leváltotta a reakciós és 
más meg nem felelő elemeket és a minisztériumban megbízható 
parancsnoki állományt hozott létre. 

Az intézkedések meghatározták a felső katonai vezetők, 
feladatait. Nagymértékben korlátozták Damjan Velcsev honvé
delmi miniszter hatáskörét és Kr. Lekarszki tábornokon kívül 
még egy miniszterhelyettest neveztek ki: a Népi Felszabadító 
Felkelő Hadsereg addigi főparancsnoka: Blagoj Ivanov t ábor 
nok személyében.41 

A haderő főparancsnoka továbbra is Iván Marinov tábor
nok és politikai helyettese Ferdinánd Kozovszki tábornok m a 
radt. 

Ugyancsak december 20-án mentették fel vezékari főnöki 
tisztségéből Szlavcsev tábornokot, személyügyi főnöki funk
ciójából Negyalkov tábornokot és a vezérkar felderítő osztá
lyának vezetőjét, Lekarszki tábornokot. Vezérkari főnökké ne
vezték ki Iván Kinov tábornokot, aki a Szovjetunióban katonai 
akadémiát végzett és mint a szovjet hadsereg tisztje vet t részt 
a második világháborúban. Személyügyi főnök P. Ilijev tábor
nok, a Népi Felszabadító Felkelő Hadsereg volt vezérkari fő
nöke, a felderítő osztály vezetője pedig P. Vrancsev ezredes a 
Népi Felszabadító Felkelő Hadsereg volt vezékari tisztje lett .4 2 

41 Krátka isztarija na Otecsesztvanata vojna. Szófia. Állami Katonai Kiadó,. 
ÍDVI) 1958. 75. o. 

42 Uo. 
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A Hazafias Arcvonal 1944 decemberében megtartott kong
resszusán a demokratikus erők elsöprő győzelmet arattak és 
megerősítették a nép egységét. A kongresszus résztvevői felszó
lalásaikban hazaárulással vádolták a reakciós elemeket és a 
nép bizalmát tolmácsolták a népi demokratikus államhatalmat 
képviselő kormánynak. A kongresszus jóváhagyta a Hazafias 
Arcvonal bizottságainak a hadsereg megtisztítására, a fegye
lem megszilárdítására, a politikai helyettesek szerepének meg
erősítésére és a hadsereg harckészültségének fokozására irá
nyuló munkáját. 

A kongresszus küldöttei forró lelkesedéssel köszöntötték az 
1. Bolgár Hadsereg jelenlevő küldötteit, akik felszólalásaikban a 
katonáknak a néphez és a Szovjetunióhoz való hűségéről tet tek 
fogadalmat. 

Az 1. Bolgár Hadsereg hadrendje 

Az 1. Bolgár Hadsereg mozgósításának és erő átcsoportosí
tásának végrehajtása után, november végén a 3., a 8. és a 11. 
gyaloghadosztályok Illók—Sz.Mitrovica—Vinkovci körzetében 
helyezkedtek el. A hadsereg törzse Sztara Pazovára települt/1'5 

A többi alakulat Belgrádnál, illetve még bolgár területen tar
tózkodott. 

A IV—M. 1547/1944. XII. 6. számú vezérkarfőnőki utasí
tás az eredetileg jóváhagyott hadsereghadrendből kivonta az 
1. gyalog gárdahadosztályt, amely ekkor Krcsedin—Belgrád— 
Sztara Pazova—Szlankamen körzetében állomásozott''4 és he
lyette a 10. Rhodopei gyaloghadosztály kerül t az 1. Bolgár Had
sereg állományába. 

December elejére az 1. Bolgár Hadsereg csapatainak több
sége már befejezte erőinek átcsoportosítását. Belgrád körzeté
ben/'5 

December 8-án Tolbuchin marsall több magasrangú szov
jet tiszt46 kíséretében az 1. Bolgár Hadsereg parancsnokságára, 
Sztara Pazovára érkezett.47 

Megismerkedve a bolgár csapatok állapotával, szervezeté
vel és fegyverzetével, a szovjet parancsnokok arra kérték a bol
gár katonai vezetést, hogy még egy gyaloghadosztállyal erősít-

*3 BHL 6. állag, 1. leltár, 13. irat, 27. lap. 
« Uo. 
48 BHL 6. állag, 13. leltár, 5. irat, 21j—24. lap. 
46 BHL 6. állag, 1. leltár, 1. irat, 23—18. lap. 
*7 Tolbuchin marsall kíséretében volt Zseltov vezérezredes, a 3. Ukrán Front 

Katonai Tanácsának tagja, Nyegyelev vezérezredes, a tüzérség naranesnoka, 
ivanov vezérőrnagy, a 3. Ukrán Front vezérkari főnöke és Taraszov vezérőrnagy, 
;a Front hadműveleti osztályának vezetője.. 
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sék meg a hadsereget. Javasolták többek között, hogy mivel a 
hadsereg kislétszámú pánoéltörő tüzérséggel rendelkezik, azt 
a hadsereg tüzérparancsnok alárendeltségébe kell utalni.48 

Tolbuchin marsall ez alkalommal ismertette, és írásban is 
rögzítette, a bolgár magasabb parancsnokokkal a bolgár csapa
tok elsődleges harcfeladatait. Eszerint december közepétől a 
bolgár csapatokra az a feladat hárul, hogy a Jugoszláv Népi 
Felszabadító Hadsereg alakulataival együtt űzzék ki a német 
erőket a Duna és a Száva közéről, nyomuljanak előre észak
nyugati irányban Vratno felé, majd váltsák fel a 68. szovjet 
lövészhadtest és a Jugoszláv Népi Felszabadító Hadsereg 1. 
hadtestének csapatait Dráva—Vukovár körzetében.49 

A harctevékenység megkezdéséig — december 12-ig — 
pedig tartsanak harcászati kiképzést a csapatoknál, főleg a tá 
madó harcot, a tüzérséggel és a harckocsikkal való együt tmű
ködést gyakoroltassák a katonákkal.50 

A szovjet parancsnokság javaslatát elfogadva a bolgár fő
parancsnokság úgy döntött, hogy az 1. Bolgár Hadsereg had
rendjébe osztja a 16. gyaloghadosztályt. December 12-én a IV. 
M—1575. számú utasítás alapján megkezdődött a 16. hadosz
tály mozgósítása.51 

Az 1. Bolgár Hadsereg 1944. december végére kialakult 
hadrendjébe tehát a 3. számú vázlaton feltüntetett egységek és 
magasabb egységek tartoztak.52 

Az 1. Bolgár Hadsereg létszáma kezdetben 99 662 fő volt,53 

ez a létszám a későbbiekben 120 000 főre emelkedett. 

Szervezési változások az 1. Bolgár Hadseregben 
1945 február—márciusában 

1945. február 17-én a vezetés megkönnyítése céljából a 
hadseregparancsnok, Sztojcsev tábornok utasítására a hadosz
tályokból két hadtestet,, a III. és a IV. hadtestet, szerveztek.54 

A hadtestékhez hadtesttörzset és hadtestközvetlen alaku
latokat hoztak létre.55 Lényegesebb változások voltak a követ
kezők: 

48 BHL 2. állag, 74. leltár, 9. i rat , 21. lap . 
& BHL 6. állag, 1. lel tár , 13. i ra t , 129—130. lap . 
50 Uo. 
51 BHL 12. állag, 1. lel tár , 12. i ra t , 1—4. l ap . 
52 BHL 6. állag, 1. le l tár , l . i ra t , 
53 BHL 2. állag, 1. lel tár , 53. i ra t , 77. l ap . 

54 A II. hadtes t hadműve le t i t e rü le te a Nagyatád—Barcs körzete , a IV. 
had te s t t é pedig Barcstól a Dráva északi par t ja Torjáncig ter jedő te rü le te vol t . . 

55 BHL 25. állag, 1. lel tár , 6. i ra t , 118. l ap . 
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A hadseregtörzsbe külön ' ellátóosztályt létesítettek,56 ezzel 
nagymértékben biztosították a hadsereg anyagi ellátottságát és 
anyagi fegyelmét is. Minden szolgálati ág parancsnoka a törzs 
ellátó osztályának alárendeltségébe tartozott. Az 1. Bolgár Had
sereg törzsének szervezetébe tartozó osztályokról és alosztá
lyokról a 4. számú vázlat ad szemléltető képet.57 

A hadsereg és a hadosztálytörzsek létszámát jelentős számú 
törzstiszttel növelték meg, 
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4. sz. vázlat 
Az 1. Bolgár Hadsereg törzsénele szervezete: 1945 február 

56 BHL 6. állag, 1. leltár, 261. irat, 199. lap. 
57 BHL 6. ál lag, 1. le l tár , 1. i ra t , 57—59. l ap . 
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A már korábban megszervezett ezredtörzsekbe a törzsfő
nökhöz két munkatársat osztottak be. 

Politikai helyetteseket neveztek ki a századokhoz, ütegek
hez és lovasszázadokhoz. 

A hadsereg közvetlenekhez egy harckocsi zászlóaljat szer
veztek.58 

A hadsereg közvetlenekhez felderítő zászlóaljat, minden 
ezredhez felderítő századot, a zászlóaljakhoz felderítő szaka
szokat, a századokhoz pedig felderítő rajokat szerveztek. 

A gyaloghadosztályoknál tábori bíróságokat állítottak fel. 
Minden gyalogezrednél géppuskás századok alakultak. A gép
puskákat és páncélelhárító fegyvereket a 3. Ukrán Front pa 
rancsnoksága biztosította. 

A hadseregben és a hadosztályoknál növelték az egészség
ügyi részlegek^ létszámát és a hadsereg egészségügyi és k"ór-
házszolgálatát a 15 mentőautóval is megerősítették.511 

A februári szervezési intézkedések következtében az 1. 
Bolgár Hadseregnek lényegében a háború befejezéséig fenn
álló hadrendjéről készült az 5. számú vázlat.60 Március elején 
alakult még meg a hadseregparancsnok alárendeltségébe t a r 
tozó Egyesített Lovas Ezred a 3., a 12. és a 16. gyaloghadosztá
lyok felderítő lovasszázadaiból. 

A hadsereg létszáma ekkor 4092 tisztből, 9483 tiszthelyet
tesből, 75 450 sorkatonából, összesen 89 025 főből állt,61 

A februári szervezési intézkedések fő célja a hadsereg moz
gékonyságának és tűzerejének növelése volt. 

Az eredmények röviden így foglalhatók össze: 
— megnőtt a gépesítés aránya: a hadosztályok fogatolt 

szállító zászlóaljait átszervezték és helyettük gépkocsizó szál
lító századokat létesítettek, századonként 35 teherautóval: 
ugyancsak gépesítették a hadosztály hadbiztosi zászlóaljakat: 

— megkönnyítették a hadosztályok vezetését, nemcsak a 
törzsek létesítésével, és a törzsekbe beosztott tisztek számá
nak növelésével, de a hadosztályok létszámának csökkentésé
vel is: az átlagban 910 főből álló gyalogzászlóaljak 600—650 
főre csökkentek, így 1 bolgár gyalogzászlóalj, 1 amerikai lö 
vészzászlóalj erőnek felelt meg: a hadseregtörzs rendelkezésé
ben egy futár-repülőgéprajt (5 repülőgépből állt) hoztak lé t re 
a vezetés megkönnyítésére: 

58 BHL 2. állag-, 8. lel tár , 470. i ra t , 1. l ap . 
59 BHL, 2. ál lag, l . le l tár , 76. i ra t , 219., 224. l ap . 
60 BHL 6. ál lag, l . lel tár , 1. i ra t , 59. lap . 
61 BHL 6. állag, l. leltár, 5. irat, l. lap. 
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— növelték az ezredek tűzerejét. Csökkentették a puskák 
számát, de növelték a géppisztolyok számát 360-ról 2274-re, 
tehát több mint 6,3 jszorosára!62 

A hadosztály tüzérezredeket átszervezték, csökkentették 
létszámukat, nagyobb űrméretű lövegekkel látták el őket és 
növelték a tüzérség gépesítésének fokát is. 

így a hadosztályok tűzereje a kb. 17%-os létszámcsök
kentés ellenére 32%-kal, és ezen belül a gyalogságé 60 %-kal 
nőtt.63 

A hadsereg és magasabb egységek parancsnokai és politi
kai helyetteseik a következők voltak:64 

Megnevezés Parancsnok Politikai helyettese 

1. Bolgár 
Hadsereg Vladimir SZTOJCSEV Steriu AT AN ASZÓ V 

III. Hadtest Tódor Sztefanov 
TOSEV 

Nikola Todorov 
GEORGIJEV 

IV. Hadtest Sztoian Kosztantinov 
TRENDAFILOV 

Georgi Dimitrov 
OGNYANOV majd. 
D. GILIN 

3. gy. ho. Vaszil Milanov 
LUBENOV 

Nikola Petrov 
NEGYALKOV 

8. gy. h. Borisz Mitov 
HARIZANOV 

Sztoiu Ivanov 
NEGYELCSEV 
ÍCsocsoolu) 

10. gy. ho. Ivan Jordanov 
HUBENOV Delcso Milyev VASZILEV 

11. gy. ho. Angel Georgijev 
DOCEV Kalcso Dimitrov RUSZEV 

12. gy. ho. Sztefan D. 
TARALEZSKOV 

Grigor Georgijev 
VELKOV 

16. gy. ho. Conju Sztojev GANEV Dimitr Vlkanov 
DIMITROV 

Az 1. Bolgár Hadsereg fegyverzete 

A hadsereg fegyverzetének fajtáiról, típusairól és meny-
nyiségéről az alábbi táblázat ad szemléltető képet:65 

62 BHL 6. állag 1. leltár, 5. irat, 1. lap. 
63 uo. 
64 BHL 6. állag, 1. leltár, 141. irat. 
65 BHL 6. állag 1. lel tár , 5. i ra t , 1. lap . 
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Fajta Típus Darab 
összesen 

Puska 7,92 mm Mauser, 8 mm Mann
licher 

15 382 

Karabély 7,92 mm Mauser, 8 mm Mann
licher 

43 579 

Golyószóró Bernt, M/6, Madsen 1897 

Géppuska Szovjet PPS. Makszim, 
Schwarzlose, Schmauzer 

793 

Géppisztoly 2 274 

Aknavető 81 mm Reimethal és 34/M 460 

Gránátvető 439 

5 cm-es páncél
törő ágyú 

Skoda és szovjet PTR 61 

7.5 cm-es páncél
törő ágyú 

Skoda és szovjet PTR 88 

7.5 cm fogatolt 
löveg 

Boforz, Skoda 56 

7.5 cm gépvon
tat, nehézlöveg 

Schneider és Krupp 60 

! 10.5 cm D/56 
löveg 

59 

Fajta Darab 
összesen 

10,5 cm tarack 120 

12,2 cm D/47 löveg « 11 

15 cm D/30 löveg 20 

20 mm légvédelmi nehéz géppuska 90 

7,5 cm légvédelmi ágyú 12 

8,8 cm légvédelmi gépágyú 4 

5 Hadtörténeti Közlemények 



A hadsereg harckocsi, jármű és lóállománya:66 

Harckocsi 25 db (Skoda, Prága és Maibach/4 tip.) 
Kerékpár 6236 db 
Személygépk. 434 db 
Tehergépkocsi 1208 db 
Vontató 298 db 
Mentőkocsi 216 db 
Motorkerékpár 596 db 
Ló 27 018 db 

A meglevő 25 tüzérosztályból 18-ban a lövegek 70 %-a fo
gatolt volt. 

A hadsereg fegyverzetének áttekintő értékelésekor az első 
szembetűnő tény a fegyverzet sokfélesége, főleg típus és ű rmé
ret tekintetében. Ez a kedvezőtlen ellátottság elsősorban lőszer
utánpótlás, másodsorban alkalmazás szempontjából éreztette 
hatását. 

A gyalogsági lőfegyverek és az aknavetők, általában meny-
nyiségileg és minőségileg egyaránt megfelelőek voltak.67 Az a 
tény azonban, hogy csupán kisűrméretű és egyfajtajú akna
vetővel rendelkeztek, azt jelentette, hogy csupán a zászlóaljak, 
tehát alegységek, voltak elfátva aknavetővel (a 81 mm-es akna
vető lőtávolsága 3 km). Az ezredek, hadosztályok mivel na 
gyobb kaliberű aknavetők nem voltak (5—8 km lőtávolságúak), 
ezzel a modern fegyverrel nem rendelkeztek. Ez a hadsereg ál
talános felfegyverzettsége szempontjából bizonyos mértékű 
gyengeséget jelentett. 

A tüzérségi lövegek sokfélesége úgyszintén nem volt ked
vező körülmény. A 20 mm-es légvédelmi nehézgéppuska m á r 
elavult08 és kevés is volt. 

A 8,8 cm-es légvédelmi ágyú megfelelt a korszerű háború 
követelményeinek, de rendkívül kis mennyiség állt a bolgár 
csapatok rendekezésére. Mind a négy darab ágyú a hadsereg 
légvédelmi tüzérosztályában volt.69 Teljesen hiányzott a má
sodik világháborúban alkalmazott 40 mm-es légvédelmi gép
ágyú is. 

Általában kevésnek mondható a légvédelmi tűzeszközök 
száma. Ha figyelembe vesszük, hogy egy szovjet hadosztály 
átlagban 30—36 légvédelmi löveggel rendelkezett, a bolgár 

fi" Uo. ; 
67 BHL 2. ál lag, 1. le l tá r , 209. i ra t , 35—37. l a p . 
68 uo. 
60 BHL 6. állag, 1. leltár, 5. irat, 1. lap. 
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hadosztályoknál levő 15 db70 (ez is 20 mm-es légvédelmi nehéz
géppuska) meglehetősen kevés volt. 

A 12 cm-es D/47 szovjet tábori tüzérségi löveg összesen 11 
db volt, ez a hadsereg tüzérezred fegyverzetéhez tartozott a 
15 cm-es D/30 löveggel együtt.71 

A hadsereg tarackos ütegei megfelelően tudták a gyalog
ság harcát tüzükkel támogatni.72 

Számszerint ugyancsak kisszámú harckocsival rendelkezett 
az 1. Bolgár Hadsereg. 

A hadsereg műszaki és híradó alegységeinek technikai e l 
látottsága megfelelő volt.73 

A technikai ellátottság értékelésében azonban nem lehet 
csupán a második világháború végén alkalmazott haditechnikai 
eszközök mennyiségi és minőségi állapotából kiindulni. 

Az 1. Bolgár Hadseregnél figyelembe kell venni elsősor
ban alkalmazásának körülményeit. Az 1. Bolgár Hadsereg a 3. 
Ukrán Front keretében működött. Űgy védelmi, mint támadó 
harcaihoz technikai ellátottsága elegendő és korszerű is volt. 
Amiben hiányt szenvedett, pl. repülőgép, harckocsi, nehéztü
zérség74 stb. harcfeladatai végrehajtása során a 3. Ukrán Front 
parancsnokságától megerősítésben, illetve támogatásban része
sült. Például a bolgár csapatok 1944. december 31 és január 15 
között végrehajtott kétszeri dunai átkelésékor a szükséges esz
közöket a szovjet flottilla biztosította. A magyar határon a bol
gár csapatösszevonásokat pedig a szovjet légierő és légvédelmi 
tüzérség fedezete alatt hajtották végre. 

A 3*. Ukrán Front parancsnokságától kapott segítség 

A szovjet parancsnokság nevében Tolbuchin marsall az 1. 
Bolgár Hadseregről folyó tárgyalásokon megígérte a szovjet 
hadvezetés támogatását. Elsősorban fegyverzetet, felszerelést 
és egyéb hadianyagokat, valamint január 1-től a hadsereg élel
mezését ígérte meg. 

A megegyezés értelmében az 1. Bolgár Hadseregnek a 3. 
Ukrán Front parancsnoksága a következő hadianyagokat adta: 

50 millió db 7,92 mm-es puska és karabély-töltény, 
1 millió db 50 mm-es Skoda páncéltörő lövedék, 

70 BHL 6. állag, 1. leltár, 5. irat, 1. lap. 
71 BHL 6. állag, 1. leltár, 5. irat, 1. lap. 
72 BHL 2. állag, 1. lel tár , 205. irat , 2. l ap . 
73 BHL 2. állag, 1. leltár, 205. irat, 6. lap. 
74 BHL 2. á l lag, l . lel tár , 209. i ra t , 35—37. l ap . 
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500 000 db 75 mm-es Skoda páncéltörő lövedék,75 

300 000 db 81 mm-es aknagránát, 
250 000 db 10,5 cm-es D/30 tüzérségi lövedék (tarack), 

25 000 db D/56 tüzérségi lövedék (ágyú), 
650 db kézigránát, 
200 db golyószóró, 
600 db géppisztoly, 
480 db páncélelhárító puska.76 

A hadsereg harckocsi zászlóalj megerősítéséhez a 3. Ukrán 
Fron t 15 harckocsival és több önjáró löveggel járult hozzá. 

A harcok során a németektől zsákmányolt hadianyagból is 
jelentős mennyiséget kapott az 1. Bolgár Hadsereg azon felül, 
ami t a bolgár csapatok is zsákmányoltak.77 

A 3. Ukrán Front ezenkívül az 1. Bolgár Hadsereg részére 
minden hónapban az alábbi üzemanyagmennyiséget biztosította: 

500 tonna benzint, 
50 tonna olajat, 
25 tonna motorolajat, 

5 tonna kenőzsírt, 
és a repülőgépek, harckocsik számára külön a szükséges meny-
nyiségű üzemanyagot és különleges olajat.78 

Az anyagi támogatáson kívül sok segítséget kapott az 1. 
Bolgár Hadsereg a 3. Ukrán Front parancsnokságától a katonai 
kiképzésben és a politikai nevelőmiunkában is. 

A Bolgár nép Honvédő Háborúja első szakaszának tapasz
talatai bebizonyították a szovjet tanácsadók szerepének felbe
csülhetetlen értékét. A bolgár katonai vezetés éppen ezért de
cember 2-án kéréssel fordult a 3. Ukrán Front parancsnoksá
gához, hogy küldjön tanácsadókat az 1. Bolgár Hadseregbe is. 
A szovjet frontparancsnokság e kérésnek eleget téve a hadsereg 
törzsbe és minden osztályára, valamint minden hadosztálypa
rancsnok mellé katonai tanácsadókat vezényelt.79 1944. decem
ber 7-én érkezett Sztara Pazovára az első szovjet tanácsadó 
Groskov őrnagy.80 

75 B H L 16. á l lag , 1. l e l t á r , 9. i r a t , 26—27. l a p . 
76 BHL, 2. á l lag, 1. l e l t á r , 76. i r a t , 357. l a p . 
77 Az l. Bolgár Hadsereg drávai védelmi, valamint murai támadó hadmű

veletei során a 3. Ukrán Fronttól kapott hadianyag és egyéb támogatásra e tanul
mány nem tér ki.. 

78 BHL 2. állag, 1. leltár, 8. irat, 470. lap. 
79 Az állandó tanácsadókon kívül a bolgár parancsnokság kérésére ideig

lenes szaktanácsadók is érkeztek az 1. Bolgár Hadsereghez,, például a drávai véde 
lemnél Bannikov ezredes a 3. Ukrán Front hadműveleti osztályáról. Lásd a 
témáról: Petr Hadzsiivanov ny. á. ezredes, az 1. Bolgár Hadsereg törzsfőnökének 
visszaemlékezését. Vojenno Isztoricseszki Szbornyik, 1960. 1. szám, 88—92. o. 

80 B H L 6. ál lag, 1. l e l t á r , 132. i ra t , 2. l ap . 
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1945, január 5-én Tolbuchin az 57. szovjet hadsereg pa 
rancsnokhelyettesét, Blagodatov vezérőrnagyot nevezte ki az 
1. Bolgár Hadsereghez a 3. Ukrán Front képviselőjének. Fe l 
adata volt a bolgár, valamint az 57. szovjet hadsereg közötti 
együttműködés biztosítása is.81 

A bolgár kommunista párt rendkívül bonyolult bel- és kül 
politikai viszonyok között oldotta meg az újtípusú bolgár had 
sereg megteremtésének feladatát. Nemcsak biztosította Bulgá
ria azonnali bekapcsolódását a fasiszta Németország elleni há 
borúban, hanem fokozatosan leleplezte és felszámolta a bolgár 
reakció szervezkedéseit is. 

A második világháború utolsó hadműveleteibe bekapcso
lódó bolgár haderő, de különösen az 1. Bolgár Hadsereg egy 
kialakuló népi demokratikus államhatalom, osztálytartalmában 
és feladataiban egyaránt újtípusú hadserege volt. A bolgár 
kommunisták hallatlan erőfeszítéseket tet tek az új hadsereg 
megteremtéséért. A reakció fokozatos leleplezésével és vissza
szorításával egyidőben gyors ütemben, az ország egész erejét 
igénybevéve szervezték meg a hadsereget és tet ték politikailag 
és katonailag egyaránt alkalmassá a háborús tevékenység foly
tatására. 

•Ennek az áldozatos, egész népet átfogó harcnak volt kö
szönhető, hogy a nehézségek ellenére a Hazafias Arcvonal kor
mánya be tudta tar tani a fegyverszüneti szerződésben vállalt 
kötelezettségét és ezzel hozzájárult a hitleri Németország feletti 
győzelemhez és a testvéri jugoszláv és a magyar nép teljes 
felszabadulásához. 

81 Szu. HML. 413. állag, 20 378. leltár, 3. irat, 4. lap. 
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6000 BORI MUNKASZOLGALATOS TRAGÉDIÁJA 
Gazsi József 

„Oly korban éltem én e földön, 
mikor az ember úgy elaljasult, 
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak 

parancsra." 
(Radnóti: „Töredék") 

A KÖZELMÚLTBAN a Hadtörténelmi Levéltárban a má
sodik világháború hadiiparára vonatkozó aktákat tanulmányoz
tam. „Nyersanyagkompenzáció bori többletmunkaerőkért" — 
olvastam az egyik irat tárgymegjelölését. Érdektelenül mentem 
tovább, de mikor két vagy három hasonló forrásra bukkantam, 
mégiscsak belelapoztam az egyikbe. Arról volt szó az ügydarab
ban, hogy 1944. V. 27-én 1500 munkaszolgálatost indítottak útba 
Borba. 

A dolog felett napirendre is tértem, de ez a dátum vala
hogy nem hagyott megnyugodni, egyre motoszkált bennem. Este 
odahaza egy Radnóti-kötet előszavából megtudtam, hogy őt is 
ez időben hurcolták el Szerbiába. Másnap elölről kezdtem a 
kutatást, s az anyagot lapozva, rendre feltárult előttem annak 
a borzasztó tragédiának néhány mozzanata, amelynek sok ezer 
honfitársunk esett áldozatául. 

Az események 1943 tavaszára nyúlnak vissza. Ekkor tör
tént, hogy a német „Organisation Todt" (O. T.) szervezet1 azon 

1 Fritz Todt maci politikus 1891. IX. 4-én született. Eredeti foglalkozása 
mérnök volt. Hitler hatalomra jutása után az útügyek főfelügyelőjévé nevezte ki. 
Tevékeny szerepet játszott a stratégiai fontosságú német gépkocsiutak építésénél. 
1938-tól a nyugati határon húzódó „Westwall" erődítményrendszer építését vezette. 
Megalapította az Organisation Todt (O. T.) nevű fasiszta munkaszervezetet. 1940-
ben fegyver és lőszerügyi miniszter lett, 1941-ben pedig a víz- és energiagazdál
kodás főfelügyelője. 1942. II. 8-án repülőszerencsétlenség során életét vesztette. 

A Todt szervezetre vonatkozóan lásd: Dar Reíchsarbeitsdinst im Kriege. 
Deutsche Soldat. 1957. 10. sz. 301 p. és Walter Görlitz, Der Zweite Weltkrieg. 
1939—45. Stuttgart — 1951—52. I. köt., 345. old. Lásd még főleg: Bilanz des Zweiten 
Weltkrieges. Gerhard Stalling Verlag. Oldenburg — Hamburg. Itt található Walter 
Kumpf tanulmánya: Die Organisation Todt im Kriege. 
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kéréssel fordult a magyar kormányhoz, hogy engedjenek át r é 
szére magyar munkaszolgálatos egységeket a Baltikumban, a 
szovjet arcvonalon és a szerbiai bori rézbányákban történő fel
használásra. 

A németek kérését Horny vezérőrnagy, a munkaszolgálat 
országos felügyelője terjesztette elő Nagybaconi Nagy Vilmos 
honvédelmi miniszternek. A fasiszták étvágya nem is volt ki
csiny, mer t 10 000 ember, jórészt javakorabeli, munkaképes 
férfi átadására tartottak, igényt.2 Nagy Vilmos így emlékezik 
vissza ezekre az eseményekre: „Történetesen éppen akkor kap
tam kézhez egy jelentést, mely a bori rossz állapotokra hívta 
fel figyelmemet. A jelentés olyan képet festett az ott uralkodó 
állapotokról, és a munkaszolgálatosok helyzetéről, az azokkal 
való bánásmódról, hogy úgy éreztem, oda magyar munkások 
vezénylését megengedni nem szabad."3 

A honvédelmi miniszter a németek munkaerőigénylését 
minisztertanács elé terjesztette, annak elutasítását kérve. Tá
jékoztatást adott a jelentésről, s kifejtette, hogy az or
szág szűkös munkaerő-helyzetét tekintve, nem tartja megen
gedhetőnek 10 000 fő átadását. A Borból jött hírekre hivatkozva 
javasolta, hogy előbb a helyszínen győződjenek meg a bányák
ban uralkodó állapotokról. 

A minisztertanácsi elutasítás után a kérdés — valószínű
leg német nyomásra — mégsem került le a napirendről, mer t 
adataink vannak arra, hogy 1943. V. 26. és VI. l-e között egy 
külön bizottság tárgyalta meg a munkaszolgálatosok külföldi 
felhasználásával kapcsolatos kérdéseket. A jelek szerint a HM 
képviselői Borban helyszíni szemlét is tartottak.4 

„Néhány hét múlva a Borba kiküldött közegem jelentése 
után, mely jórészt igazolta az első helyzetjelentés adatait, újra 
minisztertanácson adtam elő az ügyet, és ott a kérés újbóli el
halasztását javasoltam" — írja a volt honvédelmi miniszter.5 

Rőder Jenő ny. altábornagy, aki az időben a hátországi 
munkaszolgálatos századok felügyelője volt, visszaemlékezései
ben elmondja; Nagy Vilmos elrendelte, hogy újabb munkaszol
gálatos századok felállításához, és azoknak az ország határán 
kívül való felhasználásához, miniszteri engedélye szükséges. 

2 L : Nagybaczoni Nagy Vilmos. Végzetes esztendők. 1938—1945. K ö r m e n d y 
k iadó . 107. old. Nagy Vilmos szerint a 2. hadse reg kö te lékében m á r előzőleg 
U k r a j n á b a hurco l t 50 000 munkaszolgá la tos közü l alig 5000—6000 fő té r t vissza. 

3 „Fegyver te len á l l tak az a k n a m e z ő k ö n . . . " D o k u m e n t u m o k a munkaszo l 
gá la t t ö r t éne t éhez Magyarországon . Szerk. Karsa i Elek. 1/279. old. 

4 H. L., HM. 1944. 6/k oszt., BBK—466. sz. 
5 „Fegyver te len . . ." 1/279. old. 

71 



Ezek a legfelsőbb parancsok nyilván a németek igényeit szán
dékoznák keresztülhúzni.6 

1942. IX. 24—1943. VI. 12-ig volt honvédelmi miniszter 
Nagybaconi Nagy Vilmos vezérezredes, aki a fasizmus sötét 
éveiben is igyekezett a munkaszolgálatosok ügyét ember
séges keretek között tartani. Minisztersége alatt lépett életbe 
pl. áz 1942. évi XIV. törvénycikk, amely számos rendelkezést 
tartalmazott a munkaszolgálatosokkal kapcsolatosan is.7 Az em
lített törvény végrehajtása tárgyában kiadandó HM rendelet
tervezethez fűzött megjegyzései igazolják, hogy mennyire köny-
nyíteni igyekezett az üldözöttek nehéz sorsán. 

— Intézkedett, hogy a munkaszolgálatosok ne civilruhá
ban és sárga karszalaggal teljesítsenek szolgálatot, hanem 
egyenruhában, rendesen felszerelve, „minthogy a kisegítő szol
gálat is katonai szolgálat". 

— Lehetővé kívánta tenni, hogy a munkaszolgálatosok — 
mint a rendes állomány — 2 év szolgálat után tartósan szabad
ságolhatok legyenek. „A HM úr azon nézetének ad kifejezést, 
hogy ezt a kisegítő szolgálatot ugyanúgy kell tekinteni, mint a 
gyalogság kétévi tényleges szolgálatát." 

— Engedélyezte a zsidók szolgálati halasztását. 
— Elrendelte a rokkant munkaszolgálatosok részére a ha 

digondozási igazolvány kiadását. „A HM úr elrendelte, hogy . . . 
nem lehet önkényesen eljárni és nein tűri meg azt, hogy ezt 
a rendelkezést bárki is önkényesen, hogy a zsidókon üssön, va
lamilyen úton és módon kijátssza."8 

Az idézeteket és rendeleteket tovább is lehetne folytatni. 
Amikor Nagybaconi német nyomásra eltávozott a Honvédelmi 
Minisztériumból, a nácik ismét előálltak kéréseikkel. 

Az új miniszter, Csatái Lajos, már hajlandó volt teljesíteni 
az „Organisation Todt" kívánságát. A németekkel folytatott t á r 
gyalások során megállapodtak, hogy magyar részről első lépcső
ben 3000 fő munkaszolgálatost adnak át ,,a szerbiai bori réz
bányában való felhasználásra". Az első szállítmányokat, mint
egy 1000 főt, legkésőbb 1943. VII. 15-ig kellett átadni a n é 
meteknek. 

Az 1943. év eseményeit a megfelelő források hiányában 
nem nagyon ismerjük. A bori tábor iratai nem kerültek haza. 
Az itthon meglevő iratok némelyikén az „elvinni" (bizonyára 
nyugatra) szócskát olvashatjuk. A fontosabb dokumentumok t e 
hát elszállításra, s később valószínűleg megsemmisítésre kerül-

6 UO. 2/203. old. 
7 Magyar T ö r v é n y t á r 1942. évi tö rvényc ikkek . B p . 76—89. o. 
8 H. D., HM. ein. I . 1942. 55 000. sz. 
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tek. Lehetnek még adatok a HM 1943. évi anyagaiban is, ez: 
azonban cikkem írása idején még rendezés alatt állt, így nem. 
volt kutatható, 

Egyetlen, s talán a legfontosabb okmány, azonban mégis csak 
megmaradt. Előkerült az az „Előzetes megállapodás", amelyet 
a magyar királyi kormány és a Todt szervezet kötött 1943. VII. 
2-án a munkaerők átadásáról. Az elhurcoltakat a prahovói duna-
menti határállomáson kellett átadnia a Todt szervezetnek. Az 
igazi német alapossággal készült szerződés pontosan szabá
lyozta, hogy „Prahovóig a szállítási költséget a magyar állam,. 
Prahovótól Borig pedig a Todt szervezet viseli. Ugyanez áll fenn 
a visszaszállításra. Prahovótól kezdve az elszállásolás, élelmezés,. 
zsold, hazai illeték költségeit a Todt szervezet viseli" — olvas
hatjuk az iratban. 

A szerződés 3. és 4. pontja volt talán a legfontosabb Hor-
thyék számára. Ebből az derül ki, hogy Horthyék az „Előzetes 
megállapodásban" formálisan, üzletszerűen, még a felmondás 
határidejét is kikötve, eladták a németeknek szerencsétlen hon
fitársainkat. A későbbi események is igazolják ezt az erős, de 
mégis igaz megállapítást, A szerződés ezen része a következő
képpen hangzik: „3. A Birodalmi Gazdasági Minisztérium- e l 
lenszolgáltatásként a magyar kormánynak havonta 100 tonna,, 
legalább 30%-os réztartalmú rézkoncentrátumot szállít, éspedig 
olyan összetételben, hogy az a magyar hutákban feldolgozható 
legyen. E rézkoncentrátumot a prahovói Duna-menti állomáson 
hajóba rakva adja át a német f é l . . . A rézkoncentrátumot a 
magyar fél megfizeti. 4. A rézkoncentrátumnak a magyar hu ták 
részére megfelelő összetételét, valamint a fizetendő árat, a hely
színen történő megtekintés alapján egy ezt követő, és Buda
pesten megkötendő szerződés fogja rögzíteni." 

A megállapodást a honvédelmi miniszter helyett Ruszti-
czay-Rüdiger altábornagy, német részről Wilhelm Neyer, az: 
O. T. magyarországi megbízottja írta alá.9 

Ezzel a párját ritkító embervásárral kapcsolatban két ember r 
Wilhelm Neyer, teljes titulusán „Beauftragter der Organisa
tion Todt beim königlichen ungarischen Honvédminisztérium 
Hauptfrontführer Dipl. Ing. Wilhelm Neyer" és Horny Erna 
műszaki ezredes (később vőrgy.), a Közérdekű Munkaszolgálat 
Országos Felügyelősége (KMOF) nevű HM-szerv vezetőjének: 
felelősségét kell felvetnünk. 

Rőder Jenő altábornagy, aki munkakörénél fogva állandó 
kapcsolatban volt Horny Ernővel, így ír erről visszaemlékezé-

0 H. L., HM. 1944. 6/k oszt. BBK—446. és 337. sz. i ra tok . 
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seben. „Már 1943 januárban, ténykedésem első napjaiban meg
állapítottam, hogy a KMOF tulajdonképpeni irányítója — ha 
jól emlékszem a névre — Neuer (sic) Vilmos német SS-tiszt 
volt, akit ezredesnek szólítottak. Horny ezredes első látogatá
somkor megismertetett Neuerrel. Irodája Hornyé mellett volt 
a Falk Miksa utca 9. sz. alatt, majd később a Palace szállóban. 

Horny tökéletesen beszélt németül, így közöttük az érint
kezés közvetlen volt. Neuer mint összekötőtiszt szerepelt, a va
lóságban az ő befolyása érvényesült a KMOF munkájában. Ez 
elsősorban a zsidók mind nagyobb számú behívására, majd a 
német érdekeknek megfelelő alkalmazására vonatkozott. Tájé
koztatva volt a munkaszolgálatra igénybevett és a még igénybe 
nem vett korosztályokról. Megkapott minden rendeletet és a 
korosztályok elosztásáról készült nyilvántartást is." — írja Rô
der Jenő altábornagy.10 

Horny Ernő vőrgy. nyilván hatáskörét is meghaladó buz
galommal igyekezett elnyerni német gazdái jóindulatát. Javas
latai Csatái Lajosnál, az új honvédelmi miniszternél, már meg
hallgatásra találtak, mer t 1943. VI. 6-án rendelet jelent meg, 
mely szerint 15 munkaszolgálatos századot kell elindítani „kü
lönleges alkalmazásra''" Balog András alez., a V. kisegítő mun
kaszolgálatos zászlóalj parancsnokának vezetése alatt.11 

A rendelet utasította a századok parancsnokait, hogy az 
embereknek sürgősen engedélyezzenek szabadságot. No nem 
aa a szempont vezette őket, hogy a távolba utazók még egyszer 
viszontláthassák szeretteiket, hanem a kincstár gondjain kíván
tak segíteni. „A szabadság célja az, hogy a beosztott kisegítő 
munkások a nyári és téli időjárásnak megfelelő és kifogástalan 
ruházattal, fehérneművel és lábbelivel, valamint takaróval, szal
mazsákkal, evőcsészével, evőeszközökkel, kulaccsal és foltanyag
gal magukat elláthassák" — mondja a menetparancs. 

A HM utasítása a továbbiakban intézkedik a menetkészült
ség elérésére, a keret részére szükséges lőszer kiutalására, élel
mezésre, pénzügyi elszámolásra, ruházatra és felszerelésre stb. 
„A területileg illetékes hadt. pság.-ok gondoskodjanak arról, 
hogy a kirendelt alakulatok legénysége . . . időben féregtelenítve 
legyen, mert elszállításra csak járványmentes és féregtelenített 
emberek kerülhetnek." „Prahovóra való beérkezéstől kezdve 
a. kirendelt alakulatok a német O. T. ellátásába tartoznak. Ré
szükre a német haderő élelmezési kimérete illetékes." ,,A mun
kaerő a különleges alkalmazás helyén, az O. T. barakk-tábo-

10 „Fegyvertelen . . ." 2/202. old. 
U H. L., IHM. ein. KMOF 1943. 114.470. sz. Megtalálhatók V. K. F. 1943. ein. 

1. oszt., 5381. sz. alatt. 
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raiban lesz elhelyezve." „Az O. T. ama munkásoknak, melyek
nél a ruházat bepiszkolódásnak van kitéve, megfelelő munka
ruházatot ad."12 

Azért tartot tam szükségesnek idézni ezt a néhány mon
datot, mer t ezek alkalmasak voltak arra, hogy a munkaszol
gálatosakban bizonyos illúziókat keltsenek jövendő sorsukat 
illetően. Az ember hirtelen meg sem tudja mondani, hogy a 
HM akkori urainak képmutatása, vagy naivitása volt-e nagyobb. 

Radnóti verseiből is tudjuk, hogy nem kellett férgeket 
vinni Borba, úgyis volt ott elég. Az O. T. ellátása pedig még 
a hadifoglyokénál is rosszabb volt. A hitvány, kalória- és vita
minszegény koszton a nehéz fizikai munka mellett az emberek 
hamar leromlottak, egészségileg tönkrementek. A német mun
karuha pedig nem állt másból, mint abból a „ruhából", amit 
az O. T. munkafelügyelők korbácsa rakott az emberekre. 

A HM 1943. VI. 6-i rendelete alapján első lépcsőként a 
Jkövetkező alakulatokat szállították el Szerbiába.13 

V/l . közérdekű munkaszolgálatos szd. Páhi, 
V/2. Szeged, 
V/3. Páhi, 
V/4. Szeged, 

XII/5. Tasnád. 
Menetkészültség 1943. VII. 11-re. 
101/62. Szentkirály szabad ja, 
101/63. Szentkirályszabadja, 
101/64. Szentkirályszabadja, 
101/68. Szentkirály szabad j a, 
110/59. Szentkirály szabad j a, 
Menetkészültség 1943. VII. 20-ra. 
103/4. Székesfehérvár, 
108/81. Zombor (Bükkszállás), 
108/84. Zombor (Bácsszentiván), 
108/90. Zombor (Bácskertes), 
801. különleges mu. szd. „Jehova Isten Tanúi" szektából 

— Jászberény. 
Menetkészültség Í943. VII. 30-ra. 

A halálraítéltek első csoportjai 1943 nyarán indultak útnak 
vasúton és hajón a szerbiai Borba. Az egyik csoport elindulá
sakor még Neyer úr is megjelent és — mint Rőder Jenő 

12 Uo. 
13 UO. 
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visszaemlékezik — „ígéretekkel teli lelkesítő beszédet mondott, 
talán vigasztalásul a hazájuktól és családjuktól búcsúzó rau-
szosoknak.14 

A Borba érkező munkaszolgálatosok már szerb partizáno
kat, olasz kommunistákat és görög hazafiakat találtak a tábor 
foglyai között. Megérkezésükkor ott álltak az ú t két oldalán 
rongyaikba burkolva, kiéhezve, elcsigázva. Sokakba csak ek
kor hasított belé a döbbenet, hogy őket is ilyen sorsra szánták. 

Az újonnan érkezetteket a bori „Berlin" táborban helyez
ték el. Ez a láger volt a legnagyobb, itt kb. 4000 fogoly számára 
volt hely. Itt volt a német parancsnokság is. A jövevényeknek 
it t nagyon rossz dolguk volt, mer t szüntelenül őreik szeme 
előtt voltak. A többi kisebb-nagyobb tábor, a Bregenz, Mün
chen, Vorarlberg, Innsbruck, Wien, Heidemann, Laznica stb. ne-
vűek Bor környékén voltak 15—30 km-es körzetben. 

A munkaszolgálatosokkal magyar tisztek és magyar keret
legények mentek. A HM már a szerződésbe is belefoglaltatta, 
hogy a muszosok fegyelmi szempontból tisztjeiknek, s a keret
legénységnek lesznek alárendelve. „Magyar részről követelik, 
hogy a rendelkezésre bocsátott zsidó munkásszázadok, úgy fel
használásuk tekintetében, mint fegyelmi és közigazgatási vo
natkozásban, önálló egységet képezzenek, magyar katonai ve
zetés alatt. Az összes munkasszázadokra vonatkozó, a Todt Szer
vezet részéről kiadandó utasítások a magyar katonai vezetésen 
keresztül adhatók csak ki"15 — szólt a megállapodás. 

A valóságban ez úgy festett, hogy a táborban a magyar, a 
munkahelyen a német őreik kegyetlenségeinek voltak szabad 
prédái. Az alagút- és vasútépítkezésekhez, a rézbányákhoz és 
a többi terepmunkákhoz a todtisták kísérték őket, s ezek haj 
szolták a fáradt embereket az egyre nagyobb teljesítmények 
elérésére is. 

Az első félévben az V. kisegítő munkaszolgálatos zlj. ve
zetője, Balog András alezredes volt a parancsnokuk, s ez idő 
alatt még tűrhető körülmények uralkodtak a táborban. Az ő 
helyére jött Marányi alezredes, aki hamarosan pokollá változ
tat ta az emberek életét. „Az addig tűrhető keret teljesen meg
változott, ekkor kezdtek vadállatiasan viselkedni. A munkáról 
bejövő fiúkat össze-vissza verték. A 200 órás kikötések is elő
fordultak" — írja visszaemlékezésében Groner Tibor munka
szolgálatos.16 

A m. kir. kincstári szellem kínzásai mesterien ötvöződtek a 
14 „Fegyver te len . . ." 2/204. old. 
lő H. L., HM. 1944. 6/k oszt., BBK—466. és 337. sz i ra tok . 
16 „Fegyver te len . . ." 2/371. old. A 200 órás kikötés összbűnte tés t je lentet t . 
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fasiszták leplezetlen embertelenségével és állatias szadizmusá-
val . A szenvedésekkel teli 1943—44-es év krónikáját nem kí
vánom itt megörökíteni. Ehhez elegendő forrásanyagom sincs, 
s nem is versenyezhetnék olyan kitűnő, az átélt élmények alap
ján írott munkákkal, mint György István „Halálraítéltek" és 
a „Fegyvertelenül a tűzvonalban" c. könyveivel. Palásti László 
„A bori halálút regénye" c. feldolgozása főleg a felszabadulás 
őszének napjait írja le.17 Tanulmányom további részében újra 
csak azt a sötét üzelmet szeretném leleplezni, amely a későb
biekben ismét 3000 ember eladásához vezetett. 

1944-ben annyira megszaporodott a tennivaló a HM-ben, 
a munkaszolgálatos ügyek kapcsán, hogy sor került a Munka
ügyi Főcsoport megalakítására. Vezetője Hennyei Gusztáv al
tábornagy, a Lakatos kormány későbbi külügyminisztere lett, 
A helyettese Fábián Lajos vezérőrnagy volt. A Főcsoport 2 
legfontosabb osztályát Horny Ernő és Gátföldi Egon ezredes 
vezették. Irodáik a Palace szállóban voltak, ott ahol Neyer 
ú r is tevékenykedett. Hennyeit felelősség terheli a magyar 
munkaszolgálatosok tragikus sorsáért is. Számos, a sorsukat 
szigorító rendelet alatt az ő aláírása díszlik. 1944. III. 4-én pl. 
utasítást adott ki a munkaszolgálatosok személy- és poggyász
vizsgálatára, s elrendelte a megengedettnél több pénz elvé
telét. Megerősítette a KMOF által kiadott 110.160/1943-eln. 
sz. rendeletet, amely megtiltotta a munkaszolgálatosok részére 
a polgári közönségtől élelmiszerek vásárlását.18 

Hennyei altábornagy úr volt az, aki 1944. VI. 7-én ren
deletet adott ki a munkaszolgálatosok hadifogolytáborszerű 
elhelyezésére. Ebben a hírhedt utasításban ilyen sorokat ol
vashatunk: „A táborból az egyes munkahelyekre a kisegítő 
munkaszolgáliatosokat fegyveres őrség kísérje, és a munkaidő 
befejezése után a munkahelyről a táborba is." „A foglalkozási 
idő a mindenkori szükséglethez igazodik, de a 12 órát nem ha
ladhatja meg." A rendelet szerint a munkaszolgálatosok láto
gatót nem fogadhattak, hetenként csak egy levelezőlapot ír
hattak, részükre pénzt nem lehetett küldeni stb. — folytat
hatnánk tovább az embertelenség felsorolását.19 

Hennyei altábornagy mindezek ellenére ma háborítat
lanul él München 22. Widermayerstrasse 49/III. alatti lakásá
ban. Nem lehet véletlennek tekinteni, hogy Horthy Miklós 

17 Gyöngy István: Halálra ítéltek. Kossuth Kiadó. Bp. 1957. György István: 
Fegyvertelenül a tűzvonalban. Cserépfalvi kiadása. Bp. 1945. Palásti László: 
A bori halálút regénye. Gábor Áron könyvkiadó. Bp. 

18 H. L., HM. ein, 1944. 43. oszt., 149182. sz. 
19 H. L., HM. ein. 1944. 42. oszt., 151158. sz. 

77 



Adenauerhez írott levelében meleg szavakkal ajánlotta a kan
cellár figyelmébe.20 Mintha csak erre vonatkozna a régi köz
mondás: a zsák megleli foltját. 

A szerződés szerint a magyar kormány 1943 augusztusá
tól igényt tartott a havi 100 t 30%-os rézkoncentratumra. A 
németek azonban sokáig nem szállítottak semmit. A tisztázat
lan átvételi és árkérdések ügyében a HM és a. Todt szervezet 
többször is folytatott eredménytelen tárgyalásokat. Végül né 
met részről a „Montan-Gesellschaft mbh" cég képviseletében 
megjelent Budapesten Gringmuth cégvezető, akivel megállapo
dás jött létre. A németek az 1943. évre esedékes 500 t. réz-
koncentrátum helyett 143,5 t elektrolikus réz szállítását vállal
ták 2800 Birodalmi Márka/tonna egységáron.21 

Egy, a HM 17/c (ipari) osztályán készített feljegyzés sze
rint ez a megállapodás sokszoros „előnyöket" biztosított ré
szünkre, s ezért elfogadásra is került. Ezidőben egy kg német 
réz ára Budapesten 5 pengő volt. Egyszerű számtani műve 
let segítségével kiszámítható, hogy a szerencsétlen rabszolga
munkások napi 1 pengő 60 fillér értékű nyersanyagért dolgoztak, 
s ráadásul ezt az összeget még meg is kellett fizetnünk, össze
hasonlításul érdemes megemlítenünk, hogy a HM ezidőben a 
Magyarországon alkalmazott munkaszolgálatosokért — ha a 
munkaadó élelmezte őket — személyenként napi 3 pengő 90 fil
lér térí tést követelt. A két szám összevetése már önmagában 
is bizonyítja, hogy a munkaszolgálatosok átadása nem gazda
sági előnyökért történt, hanem nyilván ily módon akartak meg
szabadulni ezektől az emberektől. 

Palásti László a bori rémségekről írott könyvében meg
említi, hogy a munkaszolgálatra történő bevonulásuk után p a 
rancsnokuk, Szabó főhadnagy, mint valami tárgyakat, darab
szám kezelte őket. „Akkor még nem tudtuk, hogy valóban el
adásra kerültünk. Eladtak bennünket Hit lernek. . . Árucikknek 
számítottunk, eladtak bennünket és vágóhídra kerültünk, mint 
a barmok" — írta a szenvedések egyik tanúja.22 A szerző nem 
is gondolhatta a sorok írása idején, hogy az „eladtak bennün
ket" nemeseik képletesen igaz, hanem a szó szoros értelmében 
véve is valóság. 

A németek már az 1943 nyarán kötött szerződésben meg-

20 Wehrwissenschaftliche Rundschau. 1962. dec. 7.18. old. Horthy így ír róla: 
,,der mir bis zum Ende Treue blieb und dem ich volles Vertrauen schenke." 
Azaz „aki hozzám mindvégig hű marad, s aki inánt teljes bizalommal vagyok."' 

21 H. L., HM. ein. 1943. 17/c oszt., 182666. sz. A rézszállítások lebonyolítá
sát az Állami Hadianyagforgalmi Intézet végezte. 1944. III. havában már folya
matban volt a megvásárolt mennyiségből 100 t szállítása. 

22 Palásti László. A bori halálát regénye. Gábor Áron könyvkiadó. Bp_ 
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próbálták biztosítani a további munkaerőket. A HM i t t ígére
tet is tett, hogy további munkaszolgálatosokat ad át a Todt 
szervezet részére „amennyiben a Birodalmi Gazdiasági Minisz
térium további rézkoncentrátum szállításokat ígér."23 

1944. III. 30-án Neyer levélben fordult Csatayhoz 150O 
munkaszolgálatos és ugyanannyi büntetet t egyén átadását kér
ve. A miniszter nagyon fontosnak tartotta a dolgot, mert m á r 
másnap, március 31^én válaszlevelet küldött, melyben közölte,, 
hogy a kért mennyiséget az addigihoz hasonló mértékű kompen
záció esetén „hajlandó lenne rendelkezésre bocsátani."24 

Közölte, hogy megbízta a Munkaügyi Főcsoportot, lépjen 
érintkezésbe Neyerrel, s az idő alatt, míg a munkaszolgálato
sokat behívják, részletesen tárgyalják meg az ügyet.25 

A németek úgy nyilatkoztak, hogy további rézmennyiséget 
nem tudnak szállítani, ezért magyar részről újabb javaslato
kat kellett tenni. A „szóbanforgó fegyencekért el lenértékül 
fejenként és havonként" a 17/c osztály a következő alterna
tíváknak megfelelő árucikkek szállítását kérte: 

— 2—4 kg krómnak megfelelő értékű ferrokrómot, vagy 
50%-íkal több tiszta króm tartalmú ércet. 

— 15—30 kg hutaólmot, vagy ennek értékben megfelelő 
dúsított ólomércet. 

— 80—150 kg öntvény töredéket, (ócskavas) 
— 0,5—1 tonna 50%-os, vagy annál magasabb vastar ta l 

mú vasércet. 
— 25—50 kg hengerelt vasárut. 
— 2—4 kg szőrmés bárány vagy juhbőrt. 
A hozzávetőleges számítás szerint az áruk mennyiségének 

alsó határa, a cikkek egy részénél, az addigi kompenzációs szál
lítások értéke kb. 50%-nak feleltek meg. Bűntényük aljasságát 
mutatja, hogy még fele „áron" is hajlandók voltak tárgyalni, 
csakhogy megszabaduljanak az emberektől. A németek a k é 
sőbbiek során valóban a kért krómmennyiség alsó határát, a 
havi 2 kg emberenkénti mennyiséget voltak hajlandók meg
fizetni.26 

A szövetséges hatalmak légierői részéről időközben Ma
gyarországot nagy repülőtámadások érték. Felmerült az a j a 
vaslat is, hogy nyersanyagok helyett olyan árukat kérjenek a 
németektől, amelyek a mentési vagy helyreállítási munká la -

23 H. L., HM. 1944. 6/k. OSZ., BBH—466. és 377. SZ. i ra tok . 
24 H. L., HM. 1944. IX. Csf., 249/M. 
25 A levél másolatát a HM. 1944. 17/c. oszt., 207193. sz. ügyiratában 1944. 

IV. 27-én iktatta az osztály. 
26 H. L., HM. ein. 1944. 17/c. oszt., 207153. sz. 
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toknál nagyfontosságúak. A 17/c osztály felhívást intézett több 
mint 11 HM osztályhoz és csoportfőnökséghez, kérve, hogy je
löljék meg kívánságaikat. 

A befutott igények között légsűrítők, vasúti sínek, tűzoltó
felszerelések, kátránypapír, szeg, vizesveder, síküveg stb. sze
repeltek, de a 32/b osztály pl. 90 000 db lőszert is igényelt 
1 100 000 pengő értékben.2? 

A Todt szervezet berlini központtá 1944. V. 16-án közölte 
Neyerrel, majd az Hennyeivel, hogy a bori rézbányákba kért 
3000 emberért szabad pengőben történő fizetés esetén havonta 
6 tonna krómot, vagy azzal egyenértékű mennyiségű krómér
cet tud szállítani. Az egyezségről a Todt szervezet központjá
ban dolgozó Vogl mérnök és valami Ilsemann nevű tanácsos is 
értesítést kaptak.28 

A HM ezt az ajánlatot elfogadta, s közölte Neyerrel, hogy 
,,a legfontosabb honvédelmi szükségletek fedezése céljából" leg
alább 65%-os krómtartalmú, de l0 / f-nál kisebb széntartalmú 
ferrokrómra tar t igényt. Az ügylet lebonyolítását magyar rész
ről az Állami Hadianyagforgalmi Intézetre bízták. 

Az előzetes számítások szerint a németek a 3000 emberért 
kb. havi 110 000 pengő értékű krómot voltak hajlandók szállí
tani. Az előzőleg átadott 3000 emberért pedig 125 000 pengő 
értékű réz volt a járandóság. Igaz, hogy mindezeket a magyar 
félnek meg kellett fizetni, tehát ez az összeg valójában nem 
is nekünk járt, hanem mi adtuk. A HM az átadott emberekkel 
tulajdonképpen csak a vásárlás lehetőségét kapta meg. A mi
nisztérium urai szemében azonban ez mégis elfogadható ajánlat 
volt. 

Az ,,üzlet" tehát a HM részéről kétségtelenül előnytelen 
volt, sőt ráfizetésről is beszélhetünk. A Todt szervezet annak
idején vállalta a munkaszolgálatosokkal kapcsolatosan felme
rül t összes költségek megtérítését. Az elhurcoltak hozzátartozói 
részére kifizetésre kerülő csekélyke hadisegély azonban mégis 
a magyar államkasszát terhelte. Előnytelen volt az is, hogy a 
keret által megtakarított, s hazaküldött dinárért — amely való
jában fedezet nélküli, értéktelen szükségpénz volt — pengő
összeget kellett kifizetnünk.29 

A HM költségvetési osztálya ezzel kapcsolatosan a követ
kező javaslatot tette. „A fenti összegek olyképpen volnának 
visszahárítandók az O. T.-ra, hogy a bori rézbányából térítés 
ellenében átengedett rézmennyiség térítési árából levonnánk ' 

27 TJO. 
28 H . L . , 1944 17/c . o s z t . 20?395. s z . 
29 H . L . , H M . 1944. 6 /k . o s z t . , B B K — 4 6 6 . s z . 
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a bori alakulatok által hiazaküldött dinármegtakarítások fejé
ben kifizetett pengő ellenértékét, illetőleg a kifizetett családi 
segélyeket" — olvashatjuk az osztály előterjesztésében.30 

Neyer úr azonban a velejáró bonyolult adminisztrációs 
munkára való tekintettel „keresztülvihetetlennek" tar tot ta ezt 
a kézenfekvő megoldást. Előzékenységükben, mi több, odáig 
mentek, hogy addig nem is engedélyezték a szállításokat, míg 
a magyar fél a nyersanyagok árát előre ki nem fizette.31 

Az iratokból nem állapítható meg, hogy ez a kérdés bár
milyen formában is rendeződött volna. Jogunk van feltételezni, 
hogy megoldásra nem is került sor, s az így felgyűlt összegek 
is hozzájárultak ahhoz a milliárdokhoz, melyekkel a Harmadik 
Birodalom Magyarország adósa maradt. 

Csataynak Neyerhez intézett 1944. március 31-i levele után 
megindultak az előkészületek a munkaszolgálatosok behívására. 
Május 5-én rendelet ment az I. hadtest parancsnoksághoz, hogy 
területéről 3000 fő, 1924. évi születésű kisegítő szolgálatra kö
telezett személyt hívjon be, s ezekhez 14 századnak megfelelő 
keretlegénységet állítson ki. A keretnek az volt a feladata, hogy 
;a munkaszolgálatosokat Borig kísérje, s adja át az V. kisegítő 
munkaszolgálatos zászlóaljnak — „mely eredetileg a bori mun
káscsoportot képezi" —, s azután térjen vissza. 

A rendeletnek a következő pontja is figyelemre méltó. „Ha 
a behívottak az 1924. évi születésűekből a létszámot nem fede
zik", a 342/M.—42—1944. sz. rendeletemmel behívásra kijelölt 
korosztályfeleslegekből nyerhetnek kiegészítést." Az iraton 
Hennyei altábornagy aláírása látható.32 

1944 májusában ismét 3000 család nyugalmát dúlta fel a 
behívóparancs. A hónap közepetáján már vitték is a vonatok 
a bevönulókat Vácra, Szegedre, Jászberénybe, Szentkirálysza
badjára, Bajára és Ercsibe. 1944. V. 20-án Vácra vonult be 
Radnóti Miklós is, a József Attila halálát követő időszak leg
nagyobb magyar költője. Öt is eladták a fasisztáknak havi 2 kg 
krómért, vagy 80 kg ócskavasért. 

A döbbenettől szinte elszorul az ember szíve, s a szeme se 
akar hinni a tényeknek. Vajon lehet-e egyáltalán embernek 
nevezni azokat, akik ezt a szörnyű bűntényt kitervezték, jóvá
hagyták, elősegítették és végrehajtották. Jó lenne tudni, hogy 
elnyerte-e valaki is méltó büntetését ebből a fasiszta galériá-

30 A HM. ein. 1944. 15207&. sz. a la t t i r ende le tében u tas í to t ta a kiegészí tő 
p a r a n c s n o k s á g o k a t , hogy je len t sék a bo r i ak hozzátar tozói részére kifizetett h a d i 
segé lyek összegét. \ 

31 H. L., 1944. 6/k. oszt., BBK—466. SZ. 
32 H. L., HM. 1944. iM—6/k. oszt., 1306. SZ, L i t t a HM. 1944. M—42. oszt . , 

404. sz. i ra ta i . 
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ból. Ezek az emberek Budapesten éltek, s járatosak voltak az: 
ún. „társasági életben" is. Radnóti ekkor már országosan ismert-
író volt. Teljesen kizárt dolog, hogy ne ismerték volna a költőt, 
s ne lett volna módjuk segíteni rajta. Talán nem tűnik erősza-
koltnak annak feltételezése, hogy valaki még külön -is gondot 
viselt arra, hogy barátai felmentés iránti kérése ellenére a költő 
mégse kerülhesse el sorsát. Radnóti útjukba volt, hiszen azon 
kevesek közé tartozott, „ki szót emelt" az ember megcsúfolása 
ellen. 

A munkaszolgálatos századok parancsnokai hamarosan 
sorra jelentették a HM-nek alakulataik menetkészültségét. Az: 
indulásra az V. 11-én kiadott 150 712 eln./44—1944. sz. rende
lettel történt intézkedés. Az egyik iraton a következő megjegy
zés olvasható. „1500 fő vasúton 1944. V. 27-én Vácról elszállít
tatott. 1500 fő szintén vasúton fog — előreláthatólag — 1944. 
VI. 12-én Borba útnak indíttatni." Ebben a Vácról induló cso
portban volt tehát Radnóti Miklós is.33 

Mialatt a zsúfolt marha vagonok a szerbiai Zajačar felé 
gördültek, itthon a HM egyik előadója szinte stílszerűen írta 
rá az aktákra. „Az ügy az osztály részéről további intézkedést 
nem igényel." A Borba hurcolt 6000 magyar sorsát átadták az. 
O. T.-nek és az SS-nek. A Pilátusok1"megmoshatták kezeiket. 

* 

Szomorú epilógust kell írnom ehhez a tanulmányhoz. Ami 
ezután történt, az nem a kulisszák mögött zajlott le, arról már 
mások is tudnak, hiszen a 6000 emberből sokan túlélték a ször
nyű tragédiát. Az új jövevények néhány hónap alatt a testet
leiket gyötrő fogság és rabszolgamunka minden keservét meg
próbálták. A már idézett néhány memoár és Radnóti Miklós 
versei szinte drámai erővel idézik fel a tábor hétköznapjait. 
A lágerek lakóiban csak a Bulgáriából jövő „vastag, vad ágyú
szó", a közeli szabadulás gondolata tartotta a lelket. 

Mikor 1944. IX. 17-én a táborok mintegy 3600 főnyi lakó
ját első lépcsőként gyalogmenetben elindították Magyarországra,, 
mindenki bízott az ígéretben, hogy leszerelni viszik haza őket. 
Az ottmaradók azonban hamarabb szabadok lettek, mert a j u 
goszláv partizánok leszámoltak őreikkel. A Szerbia hegyei kö
zött hazafelé kígyózó menetoszlop, az első lépcső, azonban egyre 
rövidebb lett. Aki nem bírta a szörnyű hajszát, az éhezést, aki 
lemaradt, azzal egy-kettőre végeztek őreik. Elég volt kilépni a 

33 H. L. MVB. 1944. 17/c. oszt. 208395. sz. 
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sorból, s az árokszéli pocsolya vizét már nem érhette el élve 
a szerencsétlen. 

A legszörnyűbb katasztrófa azonban még csak ezután kö 
vetkezett. 1944. X. 8-án Cservenkán németek vették át a cso
portot, s borzalmas tömegmészárlást vittek végbe. A téglaégető 
agyaggödreiben hozzávetőlegesen 500 embert gyilkoltak meg 
bestiális kegyetlenséggel. Az apokalipszis éjszakáját talán még 
egy tucatnyi ember sem úszta meg élve. A Cservenkától Bajáig 
tartó útszakaszon újabb 1000 ember esett a gyűlölet áldoza
tául.34 Az a három csoport, amelyet a Cservenkáról már előbb 
elvezényeltek, már csak 1600 fővel érkezett meg Szentkirály
szabadjára.35 Cservenka után „már bevett gyakorlattá lett, hogy 
a menetképteleneket az ú t egyes állomásain felkoncolták. Ez 
a sors érte november második hetében Abda határában Radnóti 
Miklóst és néhány társát is" •—írja visszaemlékezésében Spira 
György.36 

A boriak kálváriája a magyar határnál sem ért véget. 
Zündorfig gyalogmenetben hajtják őket a németek, majd a vég
sőkig összetört embereket vonaton szállítják a sachsenhauseni 
koncentrációs táborba. A Vörös Hadsereg közeledtére Oranien
burgig vitték el őket. Azt a 100—150 embert, akiket az éhhalál 
sem bírt legyőzni, Schwerin közelében érte a felszabadulás 
1945. május 1-én. 

Az első menetoszloppal 3600-an indultak el hazafelé, d e 
alig egy maroknyi jött vissza közülük. A gyötrelmek nyomát 
ma már csak a sárguló papírok, és a néma kilométerkövek őr
zik. Szolgáljon ez a kis írás is azok emlékére, akiknek csontjai 
a Balkántól a Balti-tengerig porladnak a szenvedések ország
útján. 

34 Te vagy a tanú. Szerk. Pór Dezső és Zsadányi Oszkár. Kossuth Irodalmi 
és Könyvkiadó Vállalat. 150. oldal. 

35 H. L., HM. 1944. M—6/k. oszt., i860, sz. Ez a rendele t in tézkedik a z 
a laku la tok új jászervezésére . D á t u m a 1944. X. .12. 

36 „Fegyver te len . . . " 2/634. old. ' 
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ADALÉKOK 

AZ 1863—64. ÉVI LENGYEL FELKELÉS 
MAGYAR TÁMOGATÁSÁHOZ1 

Dr. Böhm Jakab 

A lengyel és a magyar azon népek közé tartozik, melyek
nek történelmük során szinte szakadatlanul harcolniuk kellett 
önállóságukért és nemzeti függetlenségükért. Az igen sok eset
ben közös elnyomó ellen vívott küzdelem a két népet a zsar
nokság elleni együttes összefogás szükségességének a felisme
réséhez vezette. Ennek legnagyszerűbb példája az 1848—49. évi 
magyar forradalom és szabadságharc volt, melynek megvívá
sához a lengyel nép nemcsak olyan kiváló hadvezéreket adott, 
mint a magyar nép emlékezetében Bem apóként megőrzött 
Bem József, vagy Dembinski Henrik tábornokok, nemcsak egyes 
vértanúkat, mint az ifjú Woronieczky Miciszláv herceg, hanem 
több ezer lengyel katonát is, akik ugyancsak vérüket hullatva 
harcoltak a magyar szabadságért, mert felismerték, hogy ezzel 
egyúttal a saját népük szabadságáért is küzdenek. 

A magyar szabadságharc bukása után akkor csillámlott fel 
újra annak a reménye, hogy a két nép összefogva lerázhatja 
magáról a rabláncokat, amikor 1863-ban Orosz-Lengyelország
ban felkelés tört ki a cári zsarnokság ellen. 

Az Oroszország, Poroszország és Ausztria között felosztott 
Lengyelországban kialakuló kapitalista viszonyok fejlődését 
nagymértékben akadályozta az ország egységének és függet
lenségének hiánya, valamint a fennálló feudális viszonyok. Kü
lönösen nyomasztó volt a helyzet Orosz-Lengyelországban. 

l Ez az írás nem azzal a céllal és igénnyel készült, hogy teljes és átfogó 
képet adjon mindarról az erkölcsi és anyagi támogatásról, melyet Magyarország 
nyújtott az 1863—64. évi lengyel felkelésnek, hanem csupán a Hadtörténelmi Inté
zet levéltárában végzett kutatás során előkerült adatok ismertetésére szorítkozik. 
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Noha francia megszállása idején Napóleon 1807-ben a jobbá
gyok személyi kötöttségeit megszüntette, az általuk művel t 
föld azonban változatlanul földesúri tulajdonban maradt, s ezért 
a feudális viszonyok itt továbbra is fennmaradtak, ellentétben 
az Ausztriához és Poroszprszághoz tartozó területekkel, ahol 
a jobbágyfelszabadítás az 1850-es években befejeződött. E hely
zeten nem változtatott a krími vereség után kialakuló forra
dalmi válság hatására kiadott 1861. évi cári jobbágy f elszaba
dító rendelet sem, mivel ez Orosz-Lengyelország parasztságát 
nem érintette. Csupán a robotot törölte el a cár 1861. október 
1-i hatállyal Orosz-Lengyelország jobbágyságának lecsillapítá
sára, mivel ezek a jobbágyfelszabadító rendelet ismertté vá
lása után megtagadták a robot teljesítését, és sok helyütt össze
ütközésekre került sor a földbirtokosokkal és a cári hatósá
gokkal. Az Európában már anakronisztikussá vált feudális vi
szonyok konzerválási törekvése igen súlyosan érintette a pa
rasztságot, ami a szaporodó parasztfelkelésekben nyilvánult 
meg. A parasztfelkelések mellett fellendült a nemzeti függet
lenségi mozgalom is. A nemesség egy része, a fejlődő burzsoá
zia és az értelmiség egyre inkább terhesnek érezte a cári ön
kényuralmat és szervezkedni kezdett egy felkelés kirobbantá-
sára, amelynek célja a feudalizmus felszámolása és a függet
lenség visszaállítássá volt. 

A polgárság gyengesége miatt a forradalom vezető osztá
lya a nemesség volt, amely azonban a forradalom és felkelés 
kérdésében különböző nézeteket vallott. A nagybirtokosokból 
és gazdag polgárokból álló „fehérek" a társadalmi reformok 
megvalósítása terén erősen konzervatív álláspontot képviseltek. 
Nem kívánták a fennálló társadalmi rend megváltoztatását, ha 
nem a cári kormány nehézségeit kihasználva csupán engedmé
nyeket akartak kicsikarni, így az 1815. évi alkotmánynak — 
az autonómiának — és a régi határoknak a visszaállítását. Mi
kor pedig a cár által a polgári igazgatás főnökévé kinevezett 
Wielopolski rendeleteiből kiderült, hogy a cári kormány csak 
látszatengedményekre hajlandó, céljaikat nem a néptömegekre 
támaszkodva és az európai forradalmi erőkkel szövetkezve, ha 
nem a nyugati nagyhatalmak támogatásával kívánták elérni. 

Radikálisabb nézeteket vallott mind a függetlenség, mind 
a belső átalakulás kérdésében a nemesség haladó részét, a vá 
rosi kispolgárságot, diákságot és értelmiséget tömörítő ^vörös" 
párt, amely azonban szintén nem volt egységes. A jobboldal 
a fehérekkel való kompromisszumra törekedett, a baloldal v i 
szont — mely össze kívánta kötni a függetlenségi kérdést a 

85 



jobbágykérdéssel — a parasztság teljes felszabadítását és de
mokratikus köztársaság megteremtését követelte. A vörös irány
zat e szárnya a fehérekkel kötendő kompromisszum helyett a 
forradalmi erők szövetségét kereste, és kapcsolatot teremtett 
például az orosz Föld és Szabadság elnevezésű forradalmi szer
vezettel. 

A vörösök 1862 elején felállították a Központi Nemzeti 
Bizottságot a felkelés előkészítésére és irányítására. A felkelés 
tervét a forradalmi demokrata Dabrowiski1/a dolgozta ki. Tervét 
a felkelők, valamint a lengyel területen állomásozó orosz csa
patok haladó és forradalmi gondolkodású tisztjei közötti együtt
működésre alapozta. A felkelés fegyverrel való ellátása cél
jából a varsói és modlini . várak elfoglalását tervezte, mivel 
ez utóbbiban 70 000 puskát tároltak. E terveket azonban ke
resztülhúzta a cári kormánynak az az intézkedése, amellyel 
forradalmasodó csapatait a lengyel területekről elvezényelte. 
Dabrowski ugyan azt javasolta, hogy még a rendelkezés végre
hajtása előtt kezdjék meg a felkelést, a vörösök jobboldala azon
ban — a felkészületlenségre hivatkozva — elvetette a tervet. 
Ezzel elveszítette a lengyel felkelés az orosz katona-forradal
márok támogatását. 

A felkelés tervéről értesülő cári kormány a forradalmasodó 
csapatok leváltásán kívül más ellenintézkedéseket is foganato
sított, így például rendeletet adott ki az ifjúság besorozására, 
mellyel az volt a célja, hogy megfossza a felkelést a legértéke
sebb katonaanyagtól. 

A törvényesség lábbal tiprása, a tömeges bebörtönzések, 
majd különösen az 1863. január 15-én éjjel végrehajtott erő
szakos újoncozás és a vele járó kegyetlenkedések csordultig 
töltötték a szenvedések és megaláztatások poharát. A besoro
zottak körében megkezdődtek a szökések, és a szökevények 
csatlakoztak a Központi Nemzeti Bizottság által a sorozás nap
jáig már kivont ifjúsághoz, akiket a járási központokban igye
keztek összpontosítani. A katonai vezetésnek nem volt elfoga
dott terve. A felkelést irányító Padlewski2 a vajdasági komisz-
szárokkal együttműködve először a vidéki helyőrségeket kívánta 

l / a J a r o s l a w Dabro,vwski 1859 és 1861 között Pé te rvá ro t t végezte el a ka tona i 
akadémiá t , és még itt t e remte t t kapcso la toka t az orosz fo r rada lmi demokra t ákka l . 
A baloldal i csoport vezetőjeként n a g y szerepe volt a felkelés előkészítésében és 
szervezésében. 1862-ben le tar tózta t ták , és a cári hadb í róság 15 évi k é n y s z e r m u n k á r a 
í té l te . 1864-ben s ikerü l t megszöknie és Pá r i z sba ment . Az 1871. évi párizsi k o m m ü n 
ide jén az összes fegyveres erők főpa rancsnoka lett. Május 23-án hősi halál t hal t . 

(Üj Magyar Lexikon, HCTOPHH ľloAbuiH, TOM II. Hau. AK afleMHH HayK CCCP, 
MocKBa. 1955. 116—120. o. 

2 A vörösök balo ldalához tar tozot t . (Uo. 118. o.) 
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megtámadni, amivel a cári erők megosztását és meggyengítését 
akar ta elérni. 

A felkelés tömegbázisának biztosítása érdekében a Köz
ponti Nemzeti Bizottság 1863. január 22-én az egész lengyel 
népet felkelésre felszólító kiáltványt tett közzé. Ebben kimon
dották a jobbágyfelszabadítást állami kártérítéssel, és dekla
rálták a polgári jogegyenlőséget. A kiáltvány a földdel bíró 
parasztok számára örök tulajdonul biztosította az általuk addig 
megművelt földet, a földnélküli parasztok számára pedig 3 
holdat helyezett kilátásba abban az esetben, ha csatlakoznak a 
felkeléshez. 

E felhívással — melyben a vörösök politikai koncepciója 
jutot t kifejezésre — főként a parasztság támogatását kívántí k 
biztosítani, ami a dekrétum következetes megvalósítása esetén 
feltétlenül sikerült is volna. 

Január 22-ről 23-ra virradó éjszaka került sor az első ösz-
szeütközésekre. A felkelők mintegy 30 helyen megtámadták a 
cári csapatokat, azonban az ezek megosztására irányuló törek
vés nem járt eredménnyel : az orosz hadvezetőség néhány na
gyobb egységbe vonta össze erőit, és a felkelőket néhány hétig 
nem háborgatta. 

A kezdeti sikertelenségek után a Központi Nemzeti Bi
zottság kísérletet tett a szétszórt, egymástól függetlenül ope
ráló kisebb csapatok összevonására és reguláris hadsereggé 
szervezésére. E célból először a Poroszországból hazatért Mie-
roslawskit,3 majd az ő veresége után az addig legjelentősebb 
sikereket elért, egykor Garibaldi zászlója alatt harcoló Langie-
wicz Mariant diktátornak kiáltották ki.4 Az összes erő egyesí
tését azonban egyik sem tudta megvalósítani, csupán néhány 
ezres létszámú csapatot sikerült parncsnokságuk alá vonniuk, 
ez pedig nem volt elegendő ahhoz, hogy szemtől szembe döntő 

3 Ludwik Mieroslawski részt vett már az 1830—31. évi lengyel felkelésben is, 
az 1848-as poznani felkelőknek pedig főparancsnoka volt. 1863 februárjában diktá
tornak nevezték ki és még ebben a ihónapban el is hagyta a lengyel területet, 
miután osztagát a cári csapatok szétverték. A mérséíkelt vörösökhöz tartozott. 

(Üj Magyar Lexikon, HCTOPHH noAMun, TOM II. 118. o.) 
4 Langiewicz Marian Poznanban született, szolgált a porosz hadseregben és 

harcolt Garibaldi csapataiban. Az olaszországi Cuneoban a lengyelországi emig
ránsok katonai iskolájában előadóként tevékenykedett. 

Lengyelországba térve kezdetben Sandomierz vajdaság fegyveres erőinek 
a főparancsnoka volt. Wachock térségben 1000 embert gyűjtött össze. Sikeresen 
harcolt február 24-én Staszów alatt, rrojd -március 4-én és 5-én a Homokos Kőnél 
csatázott. Osztaga 3500 emberre szaporodott. Tervét, hogy reguláris sereget szer
vezzen, fegyverek-, kiképzett katonák-, valamint tüzérség hiányában nem tudta 
megvalósítani. Március 10-én a bizottmánytól függetlenül tevékenykedett, és dik
tátorrá neveztette ki magát a fehérek támogatásával. Március 18-án Grochowiska 
alatt győzelmet aratott, azonban nem tudta kiaknázni. Március 19-én a tisztek egy 
•csoportjával osztrák területre ment, ahol internálták, később azonban szabadon 
.bácsátották. (Uo. 134. o.) 
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csapást mérjenek a túlerőben levő cári erőkre. Langiewicz a 
kezdeti sikerek után vereséget szenvedett, osztrák területre vo
nult vissza, ahol letartóztatták. 

Langiewicz fogságba esése után az 1863 májusában Varsó
ban megalakult földalatti Nemzeti Kormány vette kezébe a 
felkelés irányítását. A kormányban váltakozva hol a vörösök,, 
hol pedig a fehérek elképzelései érvényesültek. 

Langiewicz veresége után nem történt több kísérlet a fel
kelő csapatok összevonására. Célszerűbbnek látszott, ha szét
szórtan, egyidejűleg több helyen és váratlanul nyugtalanítják 
a cári csapatokat, vagyis, ha partizánhadviselésre térnek át. 
Nehéz, egyenlőtlen küzdelem volt ez. A lengyel felkelők száma 
1863 tavaszán mintegy 15—20 000 főt tett ki,5 míg az orosz ka

tonaság 126 000 főből állott, és 176 ágyúval rendelkezett.6 

Európa szinte valamennyi népének rokonszenve a kis lét
számú és szétszórt, ugyanakkor hallatlan hősiességgel küzdő 
lengyel csapatok felé fordult. A párizsi munkásság kinyilvá
nította: ha amiatt háborúra kerülne sor, mert Lengyelország 
vissza akarja szerezni függetlenségét, a francia nemzet szíve
sen hoz meg minden áldozatot.7 A magyar emigráció egy légió 
szervezésére tett javaslatot, Nulló ezredes parancsnoksága alatt 
pedig egy olasz önkéntes csapat ment a lengyel harctérre. Ma
gyarokon és olaszokon kívül franciák és angolok is harcoltak a 
lengyel szabadságért. 

A lengyelek mellé állt az orosz közvélemény egy része is. 
A reakcióval szemben a forradalmi demokraták az emigráció
ban élő Herzen vezetésével lelkesen támogatták a lengyel nép 
szabadságharcát. Herzen a Kolokol című folyóiratában meg
bélyegezte a lengyel szabadság elfojtóit, és síkraszállt Lengyel
ország szabadságáért. A Lengyelországban állomásozó orosz 
csapatok tisztjei között is igen sok forradalmi gondolkodású 
volt.7/3 Ezek az orosz tisztek tagjai voltak a Föld és Szabadság 
illegális tiszti szervezetének. Herzen munkatársának, a szintén 
emigrációban élő Ogarjovnak a hagyatéka az orosz ezredek 
forradalmi tisztjeinek 64 nevet tartalmazó névsorát őrzi, a cári 

5 A lengyel felkelők igen gyenge fegyverzettel rendelkeztek, tüzérségük alig 
volt. Körülbelül 50 osztag harcolt, egy-egy osztag 30—1000 főből álott. (Uo. 134. o.> 

6 A felkelés történetéhez Kossuth Lajos Iratai V., Második rész, 2. fejezet 
(Athenaeum, 1895), Perényl József: Lengyelország története (Gondolat Kiadó,, 
1963) és 'II woj. Hmqvojj BHŐOIO^ szolgált forrásul. 

7 A párizsi munkásság több ezer aláírással ellátott kérvényt juttatott el a 
francia szenátushoz, melyben azt az óhaját nyilvánította ki, hogy ,, . . . a lengyel 
nemzet visszaállíttassék függetlenségébe területének teljes épségében . . ." és kijelen
tette, hogy ,, . . . az e végett! háborúra a francia nemzet örömmel hozand minden 
áldozatot." Kossuth Lajos Iratai V. 295. o. 

7/a Az orosz forradalmi tisztek szervezkedésére és tevékenységére lásd: 
TcpijeH H Orapeß: AnTepaTypHoe Hacve^cTBe, TOM 61 , MoCKBa. 1953. 
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nyilvántartás pedig mintegy 130—150 ilyen tisztet tar tot t s z á 
mon.8 Közéjük tartozott a többi között K. I. Krupszkij, Lenin-
élettársának, Krupszkájárnak az apja is, aki segített a lengye
leknek a szökésben, századát pedig szándékosan helytelen 
irányba vezette, hogy ezzel is támogassa a lengyeleket.9 Arra. 
is több példa van, hogy az orosz hadsereg katonái és tisztjei 
átálltak a lengyel csapatokhoz, így herceg Radziwill törzstiszt, 
aki Bonca álnéven harcolt a lengyel szabadságért, vagy a Her-
zennel kapcsolatban álló orosz forradalmár vezérkari százados: 
A. Potyebnya. A forradalmi mozgalom azonban Oroszországban 
az 1863—64-es években már hanyatlott, és hanyatlásának kö
vetkezményeként az a segítség is csökkent, amelyet az orosz 
forradalmi demokraták a lengyel népnek adtak. 

Nagy lelkesedéssel köszöntötte és megkülönböztetett f igye-
lemmel kísérte a lengyel felkelés alakulását Marx és Engels. 
Az erősödő nemzetközi munkásmozgalmat a felkelés támoga
tására szólították fel,10 és nagy jelentőségűnek tartották a n é 
met munkásság harca szempontjából is.11 A felkelésnek a nem
zetközi munkásmozgalomra kifejtett jelentőségét és hatását b i 
zonyítja egy későbbi időből származó üzenetük, mely szerint 
„ . . . az 1863-as lengyel felkelés, amely az angol és francia mun
kások baráti tiltakozását váltotta ki kormányaik nemzetközi 
gaztettei ellen, a lengyel száműzöttek részvételével megalakult 
Internacionálé kiindulópontjává lett."12 

Ám a népek rokonszenvén és esetenként nyújtott g y a 
korlati támogatásán kívül egyéb támogatás nemigen érkezett.. 
A nyugat-európai kormányok számára a felkelés elszigetelése 
volt a legfontosabb, és ennek elérésére népeik lengyelbarátsá-
gának foka és ereje szerint burkoltan, vagy nyíltan mindent, 
elkövettek. Az angol kormány a felkelésben csak a törvény
telen újoncozás elleni tiltakozást volt hajlandó látni, bár titok
ban örült, hogy közel- és közép-keleti vetélytársát, Oroszorszá
got, a lengyel események lekötik és gyengítik. A porosz kor
mány fegyveres erők közreműködését ajánlotta fel Sándor cár
nak, és lehetővé tette, hogy a cári csapatok szükség esetén Po
roszország területére is kiterjesszék hadműveleteiket. Az 1862-

B BoccTaHHe 1863 r. H pyccKO—noAbCKne peBOAioijHoHHHe CBH3H 6 0 - X TOJ\OB, MOCKBH 1960; 
494—495. o. 

A nevek idézett m u n k a 504—561. l ap ja in t a lá lha tók . 
9 TepijeH H OrapëB: AmepaTypHoe HaCAe^CTBo, TOM 61. MocKBa. 1953 485 o 
10 Len in : Válogatot t Müvek I—II. Bp. , 1948. I. 851—852. o. I smer t e t i Lukács ; 

Lajos a Magyar Függet lenségi és A l k o t m á n y o s Mozga lmak 1849—1867. c. m u n k á j á 
b a n . 324. o. 

11 Marx—Engelshez 1863. szept. 12. (Marx—Engels Briefwechsel III . 185. o.) 
I smer te t i Lukács Lajos i. m. 325. o. 
12 Marx—Engels összes Művei (oroszul) XV., 551. o. 
Idézi Lukács Lajos i. m. 325. o. 
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ben miniszterelnökké lett Bismarck a lengyel felkelés elfojtá
sát Poroszország szempontjából létkérdésnek tekintette, és ab
ban az esetben, ha a lengyel felkelés kiszorította volna Orosz
országot Lengyelország területéről, porosz csapatokkal szállatta 
volna azt meg.13 A forradalomtól rettegő Napóleon császár feb1 

ruár 17-én Berlinbe küldött táviratában azonban sietve rámu
tatott a fegyveres erők felajánlásával járható veszélyre, arra 
tudniillik, hogy a porosz—orosz szövetkezés az egész lengyel 
nép összefogását válthatja ki, és így a forradalom ahelyett, 
hogy lokalizálódna, inkább még nagyobb területre terjedne ki. 
Napóleon császárt a francia népnek a lengyel felkeléssel szem
ben megnyilvánuló együttérzése kényes helyzetbe hozta. Ha 
nyíltan a félkelés ellen lép fel, az azzal a veszéllyel járhatott 
volna, hogy ellentétbe kerül a francia néppel és elveszítheti a 
francia klérus támogatását is, ha pedig a francia nép kedvében 
akarván járni a felkelés mellett foglal állást, akkor ezzel meg
hiúsíthatja a tervezett francia-orosz szövetség megvalósulását. 
Ezért a francia kormány hivatalos álláspontja az volt, hogy 
nem tagadja meg a rokonszenvet a lengyelek iránt, a cárt pe
dig koncessziók megadására igyekszik rábírni. A porosz-orosz 
közeledés ugyanakkor sértette Franciaország hatalmi állását 
i?, és ezért III. Napóleon azt javasolta, hogy Anglia, Ausztria 

«és Franciaország közös jegyzékkel tiltakozzék az egyezmény 
ellen. E tervet azonban lord Russell angol külügyminiszter 
arra hivatkozva utasította el, hogy egy közös jegyzék a dip
lomáciai tevékenységnek legerősebb, csaknem fenyegető for
mája, amely éppen ezért nincsen arányban a porosz-orosz 
egyezmény gyakorlati hord erejével.14 

Ugyancsak eredménytelen volt Napóleonnak az a javas
lata is, hogy közös jegyzéket juttassanak el a cári kormányhoz, 
és hogy hívjanak össze nemzetközi konferenciát a lengyel kér
dés megtárgyalására.15 A cár — látva az európai hatalmak 
közötti ellentéteket — a javaslatot határozottan elutasította. 

13 A a porosz—orosz szerződés Bismarck első nagy politikai sikere volt. 
Megakadályozta vele egy esetleges francia—orosz szövetség létrejöttét, azonkívül 
-az Oroszország melletti kiállással távolabbi céljai is voltak. Biztosítani kívánta a 
lekötelezetté vált orosz kormány szövetségét vagy semlegességét a Poroszország és 
Ausztria között rövidesen várható harc kitörésének idejére. V.o. Kossuth Lajos 
Iratai V-, 301—302. o. 

M Kossuth i. m. 294. o. 
15 Franciaország és Anglia június 17-én, Ausztria pedig 18-án intézett egy 

8 pontból álló jegyzéket az orosz kormányhoz, imint amely alapul szolgálhat £ 
lengyelek kibékítésére. Napóleon — számolva a jegyzékek visszautasítására — 
június 20-án azt indítványozta, hogy a három hatalom — Anglia, Ausztria és í'ran-

'Ciaország — egyetértésének bizonytékául adjon ki egy közös diplomáciai oľ-mányt. 
Ezt az indítványt azonban Anglia is, Ausztria is visszavetették. (Ke&suth i.m. 
"V., 2. rész. 3. fejezet.) 

A közös jegyzékek küldésére és európai kongresszus összehívására tett 
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A nagyhatalmak közül a legkényesebb helyzetbe Ausztria 
került . A forradalom elleni vagy melletti határozott állásfog
lalás egyaránt veszélyes volt számára, ezért inkább a manőve
rezés politikájához folyamodott. Nem csatlakozott sem a Po
rosz- és Oroszország között február 8-án létrejött egyezmény
hez, sem pedig ahhoz a francia javaslathoz, hogy Anglia, Fran
ciaország és Ausztria közös jegyzékben tiltakozzék az említett 
egyezmény ellen. A felkelés melletti állásfoglalással ugyanis 
Galíciával szemben is el kellett volna ismernie a független
ségi törekvések jogosultságát, a felkelés elleni állásfoglalás pe
dig azzal a veszéllyel járhatott, hogy az Galíciára is átterjed, 
holott éppen ennek megakadályozása volt Ausztria fő törek
vése, hiszen ebben az esetben igen könnyen létrejöhetett volna 
egy lengyel-magyar összefogás. E politika hatásosnak is bizo
nyult. A felkeléssel szembeni látszólagos szimpátia, a lengyel 
menekültek kezdeti le nem tartóztatása megtévesztette a Nemzeti 
Kormányt, mely szintén tartózkodott attól, hogy Galíciára is 
kiterjessze a felkelést, nehogy két hatalommal kelljen egyidő-
ben megmérkőznie. A lengyel Nemzeti Kormány sikeresebbnek 
tartotta a felkelést, ha csak a cári orosz csapatok ellen harcol, 
végső kimenetelét illetően pedig fontosabbnak látszott szá
mára Ausztria semlegessége egy egész Lengyelország terüle
tére kiterjedő felkelés lehetőségeinél, és a kiterjesztéssel egy 
esetleges lengyel-magyar összefogás várható eredményeinél. 
De feltehetően attól is tartott a Nemzeti Kormány, hogy a fel
kelés kiterjesztése esetén szembe kerül a többi európai nagy-
hatalommalj is, míg ha csupán a cári önkény ellen harcol, meg
nyerheti azok támogatását. E számításában azonban csalódott. 
Az európai politikában vezető szerepet vivő kormányok tény
kedése kimerült a diplomáciai jegyzékváltásokban. Lengyel
ország függetlenségéért nem voltak hajlandók háborút vál
lalni.16 Találóan írta Kossuth Lajos az európai nagyhatalmak 
politikájáról: „Európa minden gondolata, mint megannyi 
nyitott szem, rokonszenvvel fordul a mar tyr nemzet felé. És 
az eredmény? — semmi; a szó legteljesebb értelmében semmi! 

j avas la t a iva l töké le tesen s ike rü l t e lhi te tnie Napó leonnak a francia közvé lemény
nyel azt, hogy szívén viseli a lengyel nép sorsát , és ímesszeimenő lépésekre képes 
é r d e k ü k b e n , azonban Anglia és Ausztr ia t ávo lmaradása mia t t m i n d e n közös akció 
lehe te t len . 

iß Hogy m e n n y i r e n e m vol tak ha j l andók a nyuga t - eu rópa i n a g y h a t a l m a k 
Lengyelországér t h á b o r ú t vállalni , azt a l egékesebben lord Russel l angol kü lügy
minisz ter 1863. s zep tember 26-i beszéde bizonyít ja. E beszédében ki je lente t te , hogy 
„ . . . s em Anglia (becsülete, sem kötelezet tségei , sem pedig é rdeke i n e m k ívánják , 
nogy Lengyelország mia t t h á b o r ú t kezdjen Oroszország el len." HCTOPHH annAOMaTHH, 

TOM I. MoCKBa. 1959. 759. o. 
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A diplomatia oly szótengert árasztott a mar tyr nemzet s Eu
rópa rokonszenve közé, hogy a cselekvés belefúlt."17 

Ausztria kétszínű politikáját és látszatsemlegességét az eu
rópai eseményeket éberen figyelő Kossuth Lajos igyekezett l e 
leplezni. Kossuth a lengyel felkelésben új lehetőséget látott 
a magyar függetlenségi törekvések megvalósításához is. Kap
csolatot teremtett a lengyel Nemzeti Kormánnyal és felaján
lotta azt a Cuza fejedelemnél levő 20 000 fegyvert és a hozzá
tartozó lőszert, melyet Napóleon császár adott az 1859. évi 
olasz-osztrák háború kezdetén a magyar emigrációnak, Peruzzi 
Ubaldino olasz belügyminiszterhez pedig azzal a kéréssel for
dult, hogy pénzzel támogassa az Olaszországban lévő lengyele
ket, és tegye ezáltal lehetővé Lengyelországba jutásukat.18 

Kossuth célja az volt, hogy összekapcsolja a lengyel felkelést 
a magyarországi függetlenségi mozgalmakkal és az olasz egység 
megteremtésére irányuló törekvésekkel. Ennek érdekében széles 
diplomáciai tevékenységet fejtett ki, és több jegyzéket intézett 
a lengyel Nemzeti Kormányhoz. Az olasz és angol sajtó útján 
közzétett ,,A lengyelekhez" című cikkében10 mind saját, mind 
pedig Magyarország rokonszenvéről biztosította a lengyeleket, 
továbbá Ausztriával szembeni bizalmuk, alaptalanságára, és a 
bizalmuknak a felkelés sikeres kimenetele szempontjából ká
ros voltára hívta fel a figyelmüket. Kifejtette, hogy Ausztria, 
— mely szintén részt vett Lengyelország felosztásában, majd 
kásőbb Krakkót is elfoglalta —, csupán azért akar semleges 
maradni, nehogy kiterjedjen a felkelés Galíciára is, mert ha ez 
megtörténnék, Magyarországon is kirobbanna a függetlenségi 
harc, és az így kialakult kedvező helyzetet felhasználva Olasz
ország is megtámadná Ausztriát, mely a három oldalról ellene 
irányuló támadás hatására rövid idő alatt összeroppanna. Kos
suth e tervénél a függetlenségükért harcoló erőkre épített, és 
megvalósulása valóban beláthatatlan következményeket vonha
tott volna maga után. Nem vette azonban számításba a nyugat
európai nagyhatalmakat, melyek nem nézték volna tétlenül a 
forradalmi és függetlenségi erők ilyen tömörülését és egységes 
fellépését. Téves információi voltak a magyarországi erők szer
vezéséről is. Komárom y György korábbi jelentésében 112 500 
gyalogos és 13 900 lovas szervezéséről adott számot, és csak 
később tudta meg, hogy a jelentés teljesen alaptalan.20 

Kossuth cikkére Mieckiewicz László válaszolt. Válaszá-

17 Kossuth Lajos Iratai V., 340. o. 
18 Uo. 389—392. O. 
19 UO. 398—405. o. 
20 Uo. III. , 667. O., VII., 101. O. 
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ban annak a reménynek adott kifejezést, hogy a magyar és 
lengyel nép harcterekre is kitéri edő testvéri összefogása a reak
ció hatalmai feletti győzelmet fogja eredményezni. 

1863. március 18-án a párizsi lengyel bizottmány útján 
jut tatot t el Kossuth egy jegyzéket21 a lengyel kormányhoz. E 
jegyzékben, valamint a lengyel Nemzeti Kormány válaszára 
adott június 12-i viszonválaszában22 „A Lengyelekhez" című 
cikkben már kifejtett gondolatait és terveit ismertette részlete
sebben és kidolgozottabb formában. A lengyel kormányt ismé
telten arról igyekezett meggyőzni, hogy az osztrák semlegesség 
forrása nem a szimpátia, hanem a kétszínű számítás, és különö
sen azt igyekezett bizonyítani, hogy nem érhetnek el döntő 
sikereket, nem vívhatják ki Lengyelország függetlenségét, ha 
a felkelést csak egy területre korlátozzák és nem nő át Len
gyelország felosztása elleni fegyveres tiltakozássá. Ez pedig 
csak úgy valósítható meg, ha kilépnek elszigeteltségükből, és 
összefognak valamennyi forradalmi és haladó erővel. 

A lengyel kérdés nemzetközi üggyé válását úgy vélte a 
legkönnyebben megvalósíthatónak, ha lengyel földön magyar 
hadtest jelenik meg magyar zászló alatt.23 Fejtegetése szerint 
magyar zászló és magyar csapatok színvallásra kényszerítenek 
Ausztriát, és vagy Lengyelország visszaállítása mellett kellene 
állást foglalnia és átengednie annak Galíciát, vagy pedig 
szembenéz a veszedelemmel és fegyveres erővel lép fel. Galí
cia hadszíntérré válása sem igényelne nagyobb erőkifejtést a 
lengyelektől és nem kívánna több áldozatot, mivel a felkelés
nek Galíciára történő kiterjesztésével egyidőben Magyaror
szágon is kitörne a felkelés, Olaszország is megtámadná Auszt
riát, és e kétfelőli támadás nemcsak, hogy teljesen lekötné az 
osztrák erőket, de a lengyel kormány még Galícia területét és 
erőit is felhasználhatná a cári orosz csapatok elleni harcban. 
A felkelés kiterjedése tehát a lengyelek számára különösebb 
kockázatok vállalása nélkül óriási előnyöket jelentene, és Len
gyelországnak Ausztria részéről történő megtámadása Napóleon 

21 UO. V., 413—417. O. 
22 UO. 435—488. o. 
23 Feltehető, hogy Kossuthon kívül mások is tehettek ajánlatot egy magyar 

légió megszervezésére. Ezt látszik bizonyítani a Nemzeti Kormány diplomáciai 
képviseletével megbízott, Párizsban tartózkodó Czartaryski herceghez intézett 1863. 
május 4-i keltezésű levél, mely arról ad számot, hogy a magyar hazafiak egy 
légiót kívánnak szervezni a felkelés megsegítésére, a légió ellátását magukra 
vállalják, a magyar elnevezésnek és zászlónak pedig mégicsak a kérdését sem 
vetik fel. A Nemzeti Kormány arra szólította fel Czartoryskit, hogy küldjön tájé
koztatást az európai erőviszonyokról, és ettől teszik függővé, hogy a konzervatíviz
mussal, vagy a forradalommal kötnek-e szövetséget. A szövetséges kérdésének e 
vagylagos felvetése a fehérekkel felhígított Nemzeti Kormány elvtelen szövetségi 
politikáját bizonyítja. HCTOPHH noAbiim TOM II. 145. o. 
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császárt is arra kényszerítené, hogy teljes egészében kiálljon a 
lengyel ügy mellett. 

A lengyel kormányhoz intézett jegyzékkel egyidőben olasz 
vonalon is tárgyalásokat kezdett Kossuth a lengyel ügyben. 
Levelet intézett Victor Emanuel királyhoz, melyben vázolta a 
lengyel-magyar-olasz törekvések azonos, illetőleg hasonló cél
jait és azokat az előnyöket, melyek az Ausztria elleni közös 
akcióból Olaszország számára származhatnak. A király egyet
értett Kossuth nézeteivel és felszólította, hogy Minghetti 
miniszterelnöknek adja elő az ügyre vonatkozó gyakorlati el
képzeléseit. A tárgyalások során Kossuth egyrészt a Magyar
országra háramló feladatokat és lehetőségeket ismertette, mely 
szerint Magyarországon néhány helyen gerilla-mozgalom törne 
ki, majd ezt követően 200 000 főből álló olasz expedíció szállna 
partra Dalmáciában, amely megteremtené egy felkelés lehe
tőségét Magyarországon. Másrészt azt kívánta biztosítani, hogy 
abban az esetben, ha Lengyelország és Magyarország fegyveres 
összeütközésbe kerül Ausztriával, Olaszország nem hagyja őket 
cserben.2'' 

Elvitathatatlan Kossuth tervének zsenialitása és nagy
szerűsége, mellyel a haladó és függetlenségre törekvő erőknek 
a reakció elleni közös összefogását óhajtotta megvalósítani, 
ennek gyakorlati megvalósítása azonban — az adott helyzet
ben és körülmények között — nem volt lehetséges. A magyar 
uralkodó osztály kibékülést kereső politikája, a parasztság 
és a nemzetiségek érdektelensége, valamint a fegyveres erők 
elégtelen szervezése miat t irreális volt Ausztria katonai ere
jének számottevő részét lekötő tömeges méretű felkelésre szá
mítani Magyarországon, még abban az esetben is, ha valamely 
külországi csapat jelenik meg az ország területén. Olaszország, 
bár szívesen vett volna részt az olasz egység megteremtése ér
dekében egy három oldalról Ausztria ellen irányuló háborúban, 
ezt azonban csak akkor merte volna megkísérelni, ha e lépé
sét Franciaország is támogatja, vagy legalábbis nem ellenzi. 
Napóleon császárnak azonban nem volt érdeke Ausztria meg
semmisülése, de főként a függetlenségi erők tömörülését nem 
nézte volna tétlenül sem ő, sem pedig Anglia. így tehát a 

24 Kossuth Lajos Iratai V., 4571—489. o. 
A tárgyalás további menetére és eredményére vonatkozó iratok nem marad

tak fenn. Helfy Ignác szerint azonban abból a tényből, hogy Kossuth kiáltványt 
intézet a Galiciában állomásozó magyar katonasághoz, melyben a lengyel felkelés 
támogatására szólította fel őket (uo. 489—493. .o.), valamint abból, hogy egy olasz, 
önkéntes csapat Nulló ezredes parancsnoksága alatt a lengyel harctérre ment, 
arra lehet következtetni, hogy valamilyen megállapodás létrejött. (Uo. 489. o., 
Helfy Ignác lábjegyzete.) 

94 



lengyel-magyar-olasz összefogás, megteremtésének — a terv 
nagyszerűsége és bátorsága ellenére is — nem volt meg a reális 
lehetősege. 

A lengyel Nemzeti Kormánynak nem volt oly átfogó kon
cepciója, mint Kossuthnak, nem merte a lengyel felkelést 
európai üggyé kiszélesíteni, és így — bármennyire reálisnak 
látszottak is a felkelés kiszélesítésére tett terv elleni érveik — 
beigazolódott Kossuth jóslatának helyessége, hogy a felkelés el
bukik, ha elszigetelt marad. A lengyel ideiglenes kormány 
azzal hárította el Kossuthnak egy magyar légió megszerve
zésére tett javaslatát, hogy fő feladatának az ország forradalmi 
erői megszervezését tartja, és annak elfogadását az alakuló 
körülményektől és feltételektől függően a jövőre tartja fenn.25 

Kossuth 1863. június 12-i levelében tett újabb javaslatára 
pedig olyképpen módosult a lengyel kormány állásfoglalása, 
hogy a felállított magyar légió harci ténykedése csak az oro
szok megszállta területre korlátozódjék, míg lehetővé nem vá
lik a harcterület kiszélesítése.26 Feltehető, hogy a lengyel kor
mány később megváltoztatta e téren a felfogását. Erre lehet 
következtetni többek között a bécsi rendőrminisztérium egy 
titkos ügynökének 1864. március 26-án Rómából küldött je 
lentéséből, mely szerint a lengyel titkos bizottmány egy tagja, 
Potocki gróf kijelentette, hogy a lengyel felkelés kiterjesztése 
Galíciára elhatározott dolog.27 

Kossuth abbeli törekvése tehát^ hogy összekösse a lengyel 
felkelést a magyar függetlenségi harccal, nem járt eredménnyel, 
mindamellett nem mondott azonban le annak megvalósításá
ról, hogy Magyarországon elegendő fegyveres erő álljon ren
delkezésre arra az időre, mikorra a lengyel felkelés átterjed 
Galíciára. Felszólította és megbízta a nála járó Nedeczky Ist
vánt,28 hogy működjék vele együtt egy magyarországi felkelés 
megszervezésében, toborozzon és szervezzen gerillákat a galí
ciai felkelés kitörésének idejére.29 

25 Kossuth Lajos I ra ta i V., 433—134. o. 
20 Uo. 449. o. 

A nyugat i n a g y h a t a l m a k d ip lomáciá jára , Kossu th t e rve i re és t á rgya l á sa i r a 
vona tkozóan Kossu th Lajos I ra ta i V. kö te te m á s o d i k részének 1., 2.,, 3. és 4. feje
zete szolgált forrásul . A m a g y a r emigrác iónak a felkelés időszakában kifej tet t 
tevékenységét részletesen i smer te t i Kovács E n d r e „A 1863. évi lengyel felkelés és 
a m a g y a r emig rác ió" c. t a n u l m á n y á b a n . (Tör ténelmi Szemle 1960. 2—3. k. 241—279. o > 

27 HIL Abszolu t izmuskor i i ra tok, 120. csomó. Mil i tär-Bezirks-Gericht Pes t -
Ofen, Prozess S tefan Nedeczky, 1864. ein. 238. 

28 1863 szep temberében vagy ok tóberében j á r t Kossu thná l . 
29 v .o . Lukács Lajos: Magyar Függet lenségi és A lko tmányos Mozga lmak 

1849—1867. 337. o. 
A szervezkedésről n e m c s a k Asbóth Lajos besúgása ú t ján szereztek ér tesü

lést a ha tóságok, h a n e m más forrásból is, azonban m á r csak a szervezkedésben 
rész tvevők le ta r tóz ta tása u tán . A magyarország i Landes Genera l C o m m a n d o 1864. 
ápr i l i s 27-i kel tezéssel i smer te t t e a pes t i k a t o n a i kerüle t i - , vá ros - és várparancs— 
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A fennálló politikai — és . közigazgatási renddel szembeni 
elégedetlenség, a kiegyezés megvalósíthatóságával szembeni 

bizalmatlanság, a magas adó és annak katonai karhatalommal 
való behajtása,30 a pénz- és hitelhiány, a termékek rendkívüli 
alacsony értékesítési ára ellenére uralkodó drágaság, a keres
kedelem és forgalom pangása, a rossz termés,31 a marhapestis, 
mind alkalmas talajul szolgált a lengyel felkeléssel szembeni 
szimpátia gyors elterjedésére Magyarországon, különösen a 
Galíciával határos északi megyékben. 

A felkeléssel szembeni szimpátia egyrészt külső jelek, — 
például lengyel kokárdák, jelvények, vagy sapkák viselésében 
nyilvánult meg. Supanchich ezredes 1864. február 23-án azt 
jelentette Lőcséről a kassai csapatparancsnokságnak, hogy a 
késmárki katonai állomásparancsnokság szerint az evangélikus 
gimnázium több tanulója néhány nap óta kék színű, piros sze-
gélyzsinóros, a katonasapkákhoz hasonló sapkát visel, amelyen 
egy fehér fémlapocska van. A fémlapon a lengyel sas kon
túrjai láthatók, rajta egy bagoly, két toll és egy tintásüveg.32 

A diákok között elterjedő honvédsapka- és atilla-viselettel 
pedig feltehetően a lengyel-magyar célok közös voltát óhaj
tották kifejezni. Marx kassai rendőrigazgató 1864. február 
24-én arról tett jelentést Pálffy Mór helytartónak, hogy a diá
kok egyszerre honvédsapkát, — nadrágot és — atillát hordanak, 
és ez a viselet napról-napra a legfeltűnőbb módon terjed a 
fiatal, harcképes lakosság között.33 

A felkelés támogatásának konkrétabb formáját jelentette 
noksággal egy titkos ügynök április 23-ról származó jelentését, aki állítólag nem
csak Türrnek, hanem Kossuthnak is a bizalmába férkőzött. Türr közölte vele, 
hogy Jassiban, Belgrádban és Bukarestben 7000 fegyver van letétben. Kossuthtól 
pedig megtudta, hogy Nedeczkyt öt héttel korábban ő küldte Magyarországra, 
megbízta egy titkos bizottmány alakításával és 80 000 frankot küldött az országba. 

Az ügynök — a leírat szerint — március 1-én, vagy 2-án volt Kossuthnál; 
amiből az következik, hogy öt hetet visszaszámolva Nedeczky megbízatása Kossuth 
részéről január utolsó harmadában történt, ami azonban nem felel meg a való
ságnak, és vagy az ügynök tévedett az öt hetet illetően, vagy nem március 1-én 
vagy 2-án volt Kossuthnál. Nedeczky peranyagából pontosan megállapítható, hogy 
nevezett 1863. november 20-án indult vissza Turinból, és 1863. december 31-én ment 
Pestre. Lukács Lajos szerint Nedeczky 1863 december első felében kezdte meg 
Pesten a szervezkedés előkészítését. (Lukács Lajos i. m. 338. o.) 

HIL Abszolutizmuskori iratok, 120. csomó Militär—Bezirks—Gericht Pest-Ofen 
Prozess Stefan Nedeczky, 238. 

30 pleuer pénzügyminiszter arról adott számot a magyarországi Landes Gene
ral Commandónak, hogy a magyarországi adóhátralék 8 671170 forintot tesz ki, 
melynek behajtása csak katonai segédlettel lehetséges. (HIL L. G. C. 1863 ein. 185.) 

A katonai segédlettel történő adóbehajtás sem járt mindenütt a várt ered
ménnyel. A 7. csendőrezred jelentése szerint különösen Pozsony- és Nyitra megye 
északi részeiben az adóbehajtások alig fedezték a bizottágok költségeit, ezért ara
tásig beszüntették a végrehajtóparancsnokságok működését. (HIL L. G. C. 
1863 ein. 18.) 

31 A 7. csendőrezred jelentése szerint majdnem egyedüli táplálék a burgonya 
-volt, amely ínár rothadni kezdett. (HIL L. G. C 1864 ein. 926.) 

32 HIL L. G. C. 1864 ein. 157. 
33 UO. 1864 ein. 167. 
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az anyagiakkal: pénzzel, élelmiszerekkel, ruházati cikkekkel 
való támogatás. 

A budai Landes General Commando 1863. március 8-i kel
tezéssel arról adott számot Degenfeld hadügyminiszternek, hogy 
bizalmas értesülései szerint március 3-án Gömör megyében Sza
kái Antal birtokán, Zabzón, az ő elnökletével gyűlés volt, me
lyen körülbelül 20 magyar és több lengyel nemes vett részt, 
közöttük gróf Krasinski és Sloneczki Krakkóból, azonkívül gróf 

1 Bawarowski Tarnopolból. 
A gyűlés célja az volt, hogy megtanácskozzák, milyen 

eszközökkel támogathatják a lengyel felkelést. A jelentés sze
r int a lengyel küldöttek a magyarok nemes érzelmeire apellál
tak, és a leghatalmasabb és egyedüli eszköznek a pénzgyűj
tést tartották, hogy azon fegyvert tudjanak vásárolni. Több 
ízben és nyomatékosan hangsúlyozták, hogy a felkelés csak 
Oroszország ellen irányul, és Galícia semmi körülmények között 
sem sodortatja magát egy, az osztrák kormánnyal ellenséges 
helyzetbe. 

Ausztria kétszínű és számító magatartása annyira megté
vesztette a lengyeleket, hogy Krasinski és Bawarowski igen 
megható szavakkal ecsetelték az osztrák kormánnyal szemben 
érzet t hála és lekötelezettség érzelmeit. 

Néhány magyar izgató szellemben próbált beszélni, mégis 
5 órai tanácskozás után olyan határozat született meg, hogy 
csupán pénzt gyűjtenek, és az elnöklők javaslatára a követke
zőket bízták meg a pénz gyűjtésével: 

Izsépi Miklóst Zemplénből, 
Losonczy Pétert Nógrádból, 
"Vadnay Károlyt Borsodból, 
Szentmiklósi Aladárt Gömörből, 
Kállay Tivadart Szabolcsból, 
Barczyt Abaujból és 
Sváby Ferdinándot a Szepességből. 
A pénznek 1863 március végére Szakálnál kellett volna 

összegyűlnie, és utána egy megbízható követ útján Przemyšlbe 
kellett volna szállítani, hogy az odaérkező Krasinski továb
bítás céljából átvegye. 

A pénzen belga fegyvereket kívántak vásárolni, melyeket 
azután nem Galícián, hanem Poroszországon keresztül csem
pésztek volna be Lengyelországba.34 

Március 22-én a Zemplén megyei Pelejtén volt összejö-

34 HIL Abszolutizmuskori iratok, 146. csomó. General Commando Ofen, A 
magyar emigrációra vonatkozó hírszerző iratok, ein 4. 

7 Hadtörténeti Közlemények 97 



vetél Komáromy volt alispánnál, ahol határozatot hoztak pénz
segélyek gyűjtésére a lengyel felkelés számára,33 és valamivel 
később, május 4-én a pesti szabadkőműves páholy ülésén is 
határozat született a lengyelek anyagi támogatására.36 

Pénzen kívül természetbeni javakat is gyűjtöttek és szál
lítottak a felkelés megsegítésére. Zemplénben például július 
első napjaiban 16 000 forint és 10 dukát értéket gyűjtöttek 
természetben, amit Fejérváry Miklós és Szemere Géza szállí
tottak Krakkóba.37 De az ország távolabbi részéből is történtek 
szállítások, így például Frank Salamon, aki Vidacs János gép
gyárossal állott kapcsolatban, Bajáról szállított — a jelentés 
szerint — jelentős mennyiségű gabonát Krakkóba.38 

Ö-Lublón számottevő mennyiségű bundát készítettek a 
szűcsök,39 és március 2-án Krakkóba való szállításra kész álla
potban volt már 100 db, melyeket a Csáky Kálmánnal együtt 
Krakkóban járt Pro kopó vits Vilmosnak akartak átadni további 
intézkedés céljából.40 

A gyűjtések — titokzatos úton — még a kincstári hol
mikra is kiterjedtek. A lembergi helytartóság 1864. június 19-én 
10.222/pr. számmal arról tájékoztatta a budai General Com-
mandot, hogy Naftali Rubin Pestről 3 bálát adott fel egy Weiss 
nevű egyénnek Gorlicébe. A bálákban kincstári felszerelési 
tárgyak voltak: 10 db szürke huszárköpeny, 46 db dohánybarna 
szekerész-kabát és 75 db szekerész-zeke. Június 11-én újból 
érkezett egy bála 6-os jelzettel, melyben 10 db szürke köpeny,, 
9 katonakabát és 10 db dohánybarna szekerész-zeke volt/1'1 

A galícia és bukovinai General Commando pedig arról adott 
számot 1863. október 15-ről, hogy a Rzeszówból Krakkóba szál
lított és ott lefoglalt 105 721 db éles töltény között 105 csomag 
(á 6 db) kincstári gyalogsági éles töltény volt, melynek tú l 
nyomó része Olmützből származott, kisebbb része pedig Grác-
ból és Pestről.42 

35 A kassa i c sapa tpa rancsnokság je lentése C'oronini-Crombergnek, a b u d a i 
Genera l Commando vezénylő t á b o r n o k á n a k . (HIL L. G. C. 1863 ein. 230.) 

36 Uo. 1863 ein. 544. 
37 Marx kassa i rendőr igazga tó je lentése Packen j vezé rő rnagynak . A j e l en 

tés szerint a gyűj tés a pelej te i K o m á r o m y József i r ány í t á sáva l és r ende l e t é r e 
tör tént . 

HIL Abszo lu t i zmuskor i i ra tok , 122. csomó. Mil i tär-Bezirks-Gericht P e s t -
Ofen, Prozess Josef Somogyi , 245. 

38 HIL L. G. C. 1863 ein. 552. 
39 Packen j vezé rő rnagy je len tése Coronin i -Cronbergnek 1863. márc ius 16-án. 
HIL Abszolu t izmuskor i i ra tok , 146. csomó. G. C. Ofen, A m a g y a r emig 

rác ióra vona tkozó hí rszerző i ra tok , 14/K. 
40 A b u n d á k a t elszál l í tásuk előtt lefoglalták. 
HIL L. G. C 1863 ein. 187. 
41 Uo. 2864 ein. 649. 
42 Uo. 1863 ein. 630. 
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A személyes, szavakban történő ráhatáson felül prokla-
mációk, röplapok terjesztésével igyekeztek egyrészt a gyűjtés^ 
ben részitvevők körét, másrészt pedig a gyűjtés területét kiszé
lesíteni. A röplapok egy része Lengyelországból kerül t Ma
gyarországra, egy másik része pedig Magyarországon készült, 
így a kassai csapatparancsnakság jelentése szerint a lőcsei 
Werthmüller-féle nyomdában. Ugyancsak a kassai csapatpa
rancsnokság szerint Prokopovits Ferenc földbirtokos 2000 prok-
lamációt osztott szét, a már említett március 22-i pelejtei ösz-
szejövetelre pedig Sváby Ferdinánd vit t magával röplapokat 
szétosztásra. A pénzgyűjtés legintenzívebben a felvidéki m e 
gyékben történt, egy egyházi személy azonban elöljárójának 
írott levelében azt közölte, hogy a lengyelek javára irányuló 
gyűjtés 1863. március 27-én kiterjed Magyarország egész t e rü 
letére.43 

A gyűjtések, különösen a pénzgyűjtés számszerű ered
ményességéről és nagyságáról adatok hiányában nem lehet 
képet alkotni, általános jelentőségéről pedig csak a közigazga
tási- és katonai hatóságok egymásnak ellentmondó jelentései
nek összevetésével. Paokenj vezérőrnagynak, a kassai csapat
parancsnoknak a jelentései valóságos vádiratok a közigazga
tási hatóságok ellen, melyeknek szemére veti, hogy bár a tevé
kenységek eléggé nyíltak, mégsem vesznek róluk tudomást, 
ami abból adódik, hogy vagy képtelenek az ellenőrzésre, vagy 
szándékosan passzívak, esetleg maguk is egyetértenek a tör
téntékkel, mivel elképzelhetetlen, hogy míg az azon a te rü le
ten alig szervezett államrendőrség, vagy katonai parancsnok
ságok tudomást szereznek az eseményekről, addig a nép között 
és az események forgatagában élő közigazgatási hivatalnokok 
előtt rejtve maradnak azok. Különösen a pénzgyűjtést tar tot ta 
veszélyesnek, melyet — jelentése szerint — a Mezőgazdasági 
Egylet számára vásárolni szándékozott nyeremény-sor j egy ékre 
való gyűjtés örve alatt folytattak. Ennek megakadályozása ér
dekében minden jellegű pénzgyűjtés betiltását kérte. Az osztrák 
kormány számító politikája még egy magasrangú katonát is 
megtéveszthetett, ami abból tűnik ki, hogy a pénzgyűjtés b e 
tiltására tet t javaslata után hozzáfűzte, hogy ez abban az eset
ben értendő, ha a kormánynak akaratában áll, hogy a lengyel 
felkelés ne kapjon anyagi támogatást.44 

A közigazgatási hatóságokkal szembeni vádak tisztázása 
céljából Pálffy altábornagy, a Helytartótanács elnöke, je len-

43 Uo. 1863 ein. 188. 
44 Uo. 1863 ein. 188. és 230. 
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téstételre szólította fel Csáky Ágostont, a XVI szepesvárosi 
kerület királyi igazgatóját. Csáky Ágoston 1863. április 29-i 
jelentésében elismerte ugyan, hogy mint mindenütt Magyaror
szágon, úgy a Szepességben is igen nagy a lengyelek iránti 
rokonszenv, valamint azt is, hogy csekély pénzmennyiséget és 
tépést összegyűjtöttek ugyan, és ezt Csáky Kálmán személye
sen vitte el Krakkóba még akkor, amikor ezt még semmilyen 
rendelet sem tiltotta meg, de mindez nem ár that a kormánynak, 
mer t a lengyelek a magyarok segítségét még abban az esetben 
sem fogadnák el, ha rájuk erőltetnék, amit pedig a lengyelek 
kívánnak: fegyvert és lőszert, azt a szepesiek nem adhatnak, 
mivel nem rendelkeznek vele. 

Határozottan cáfolta továbbá azt is, hogy a Szepességben 
"a varsói forradalmi bizottmánnyal kapcsolatot fenntartó bizott
mány léteznék, és a jelentések-túlzásait, sok esetben alaptalan
ságait a titkos ügynökök hivatalos túlbuzgóságának tulajdoní
totta, akik azáltal igyekeztek magukat nélkülözhetetlenné tenni 
és akartak maguknak érdemeket szerezni, hogy a kormányt 
rémséges és képzelgős jelentésekkel nyugtalanították. Tény, 
hogy a feljelentéseket követő házkutatások igen sok esetben 
negatív eredménnyel végződtek, bár Packenj vezérőrnagy sze
r int azért, mer t a házkutatások híre kiszivárgott, és mire sor 
került volna a végrehajtásra, addigra az áruló jeleket eltün
tették, a fegyvert átszállították a határon.45 

A lengyel felkelés számára az egyik legsúlyosabb problé
mát az jelentette, hogy a harcoló csapatokat fegyverrel lássák 
el és biztosítsák a fegyverutánpótlást. Sem az ellenségtől zsák
mányolt fegyverek, valamint az esetleges hazai fegyvergyártás 
és készletek nem tudták ezt tartósan biztosítani, sem pedig a 
Magyarországon történő gyér fegyvergyűjtés. A fegyverutánpót
lás legjelentősebb, bár legbizonytalanabb útja a fegyvereknek 
külföldön történő vásárlása és az országba való becsempészése 
volt. Egyrészt az osztrák kormány semleges politikája miatt, 
másrészt a magyar támogatás folytán is a becsempészett 
fegyverek egyik útja Magyarországon keresztül vezetett. De 
ezen túlmenően már azért is célszerűnek látszott a magyar
országi útvonalat választani, mer t ebben az időben kezdődött 
meg a magyar emigráció fegyverszállítása a Nedeczky-féle 

45 A jelentések és az ellenőrzés során szerzett bizonyságok közötti ellent
mondásnak egy példája az említett zabzói gyűlés, melyről a bizalmas jelentés 
készítője pontos adatokat tudott, a rimaszombati állomásparancsnok, Gross szá
zados, viszont azt jelentette, hogy Zabzón Szakáll Antalnál semmilyen gyülekezet 
sem volt, lengyel nemesek nem jártak ott, és a magár nemesek nem támogathatják 
a lengyel felkelést pénzzel, mivel — saját bevallásuk szerint — nincs pénzük. 

HIL Abszolutizmuskori iratok, 146. csomó. G. C Ofen, A magyar emigrá
cióra vonatkozó hírszerző iratok, 9/K. 
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szervezkedés számára. Hogy mikor kezdődött meg az első szál
lítás, azt adatok hiányában nem lehet megállapítani, az első 
fegyverlefoglalásról viszont Jelentések állnak rendelkezésre. 
1863. március 29-én a pozsonyi vasútállomásra két láda érke
zett gyorsáruként, melyekben a megadott tartalom szerint viaszos 
vászonnak kellett volna lennie, a gyanússá vált ládák felbontása 
után azonban 81 db puska kerül t napvilágra a hozzájuk tar 
tozó szuronyokkal együtt. A fegyverek lefoglalása u tán a Lan
des General Commando utasította a pozsonyi csapatparancs
nokságot annak tisztázására, hogy a fegyvereknek az volt-e a 
rendeltetésük, hogy Orosz-Lengyelországba szállítsák őket, 
vagy pedig a belországi forradalmi célokra akarták-e őket fel
használni? A címzettként feltüntetett két krakkói kereskedő, 
Edvárd Skilinsky és Leon Feintuch valószínűvé teszik, hogy 
Lengyelországba akarták a fegyvereket csempészni, és ezt még 
csak megerősíti a krakkói várparancsnokság 1863. április 22-i 
jelentése, mely arról ad számot, hogy Skilinsky Edvárd és Leon 
Feintuch kereskedőket fegyvercsempészés miat t letartóztat
ták és vizsgálati fogságban vannak.46 1863. június 20-án és 
23-án pedig a pesti vasútállomásra érkezett 10 láda fegyver 
költött nevekre, mások Lengyel és Fiának Miskolcra, valamint 
Palotára Schwarz névre. A fegyvereket S. Wallmannak kellett 
volna továbbítani Lundenburgba, továbbá Gemsthaler bútor
kereskedőnek és Demuth zongoratanárnak Lembergbe.47 

1864 tavaszán kezdődött meg a magyar emigráció nagy
arányú fegyverszállítása a Nedeczky-féle szervezkedés számára,, 
mely minden valószínűség szerint egybekapcsolódott a Len
gyelországba irányuló fegyverszállítással is. Hogy mennyi fegy
vert küldött az emigráció az országba, és abból mennyi marad t 
felderítetlenül az osztrák hatóságok előtt, azt adatok hiányá
ban nem lehet megállapítani, mindenesetre abból a tényből, 
hogy az 'ország több városában, így Vácott, Esztergomban, 
Nagykanizsán, Székesfehérvárott, Szatmáron történtek lefog
lalások, a vásárolt fegyverek eléggé jelentős mennyiségére le 
het következtetni.48 Az osztrák hatóságok kezdetben maguk 
sem tudták megállapítani, hogy a lefoglalt fegyverek rendel
tetési helye Magyarország-e, vagy Lengyelország. Erről t anús
kodnak a bécsi rendőrminisztérium és a pesti katonai kerületi-, 

46 HIL L. G. C. 1863 ein. 426. 
47 Uo. 1864. ein. 601. 
48 Pálffy Mór 1864. március 15-én arról tájékoztatta Coronini-C'ronberget, 

hogy a 'magyar emigráció 80 000 fegyverrel és 2 vont csövű üteggel rendelkezik,^ 
azt az állítást viszont kétkedve fogadta, hogy a fegyverek égy része már a 
monarchia területén van. 

HTL, L. G. C. 1364 ein. 224. 
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város- és várparancsnokság iratai, melyekben nevezett szervek 
nem tartják valószínűtlennek, hogy a fegyverküldeményeket 
Galíciába, vagy Lengyelországba akarták irányítani, mint 1863-
ban, amikor a Bécsből küldött fegyvereket Pesten és Miskolcon 
keresztül szállították Lengyelországba.49 

Az innsbrucki tartományi törvényszék valamivel bővebb 
ismeretekkel rendelkezett a fegyverek származását illetően. 
A pesti katonai kerületi-, város- és várparancsnoksághoz inté
zett iratában arról tájékoztatta az előbbit, hogy a fegyvereket 
egy magyarokból és lengyelekből álló bizottság rendelte meg 
Svájcban, angol pénzzel fizettek, és a szállítás felfedezése után 
a bizottság Londonba ment. 

A magyar és a lengyel fegyverszállítás egybekapcsolódását 
a Nedeczky-féle szervezkedés felgöngyölítése során keletkezett 
iratok bizonyítják. A szervezkedésben részt vett és annak felszá
molása során letartóztatott Zambelly kihallgatásakor azt val
lotta, hogy 1864 február végén Beniczky folytatott vele tárgya
lásokat fegyverszállítás ügyében, majd ezt követően, ugyancsak 
még februárban, egy 50 év körüli, magát Golewskynek30 nevező 
idegen volt nála és az iránt érdeklődött, hogy vállalná-e 400 má
zsa súlyú fegyver szállítását, melynek egy része Lengyelországba 
megy. A közelebbi részleteket Genfben Klapkával kellett volna 
megbeszélnie Zambellynek, aki végül is haszon reményében vál
lalta a Svájcból Bécsen keresztül érkező fegyverek továbbszál
lítását.51 

Az Almássy—Beniczky—Nedeczky-féle szervezkedés fel
göngyölítése, a Magyarországra érkezett fegyverek lefoglalása, 
majd az ezek következményeként külföldről jövő fegyverszál
lítások megszűnése elzárta a lengyel felkelés fegyverutánpótlá
sának egyik útját. 

1863 tavaszától kezdődően gyakran adnak számot a külön
böző csendőri és rendőri jelentések arról, hogy a felvidéki me
gyékben lengyel ügynökök tevékenykednek, akik amellett, hogy 
tárgyalásokat folytatnak és hangulatot igyekeznek teremteni a 
lengyel felkelés mellett, tiltott toborzást hajtanak végre, külö
nösen a gyorsan lelkesülő ifjúság körében, akik közül számosan 
szöktek át a határon, hogy fegyverrel a kezükben harcoljanak. 

40 Uo. 1864. ein. 542. 
50 A pesti katonai kerületi-, város- és várparancsnokság jelentésében való

színűnek tartotta, hogy nevezett azonos a lengyel forradalmi párt egyik leg
kiválóbb ügynökével, Bulewski Sámson Lajossal. HIL L. G. C. 1864 ein. 751. 

51 UO. 1864 ein. 651. és 695. 
Az 1864. március 16-án végrehajtott házkutatás során 4 bála fegyvert talál

tak Zambellynél, majd március 19-én újabb 5 láda érkezett hozzá, és ugyancsak 
ezen a napon érkezett 3 hordó fegyver Palkcvits Lászlóhoz Esztergomba. Uo. 
1864 ein. 651. 

102 



A kassai csapatparancsnokság 1863. március 2-án 5 kassai 
gimnáziumi tanuló eltűnéséről tett jelentést, akik közül egyet 
elfogtak és letartóztattak. A letartóztatott diák kihallgatása so
rán azt vallotta, hogy a Lengyelországba történő szökés gondola
t á t azok a hírek adták, hogy Eperjesről és Lőcséről hasonlókép
pen elment néhány diák azzal a szándékkal, hogy részt vegyen 
a lengyel forradalomban, továbbá az a hiedelem, hogy a kor
mány semlegességéből kifolyólag szándékosan nem adott ki 
ilyen irányú tiltó rendeletet, és a szepességi hatóságok szó nél
kül hagyják a lengyel kokárdák viselését. 

Az 5 tanuló egyike, Kozák nevezetű, egy lőcsei diáktól ka
pot t állítólag levelet, melyben ez felszólította, hogy számosan ve
gyenek részt a forradalomban.52 

Március 8-án újabb 3 diák eltűnéséről tett jelentést az em
lített csapatparancsnokság. Közöttük volt Vecsey megyei ügy
védnek — és Torna megye első alispánjának, Gedeonnak a fia. 

Kassáról és Eperjesről március közepéig 10 diák tűnt el, 
d e még az ország távolabbi részeiből is történtek szökések. Sá
ros megyében, a Zboró közelében lévő Polyánkán a csendőrség 
2 diákot fogott el, akik közül az egyik tatai volt. 

A szökések a későbbi hónapokban még csak fokozódtak. 
Polatschek eperjesi rendőrbiztos 1863. június 23-án újabb szö
késekről tett jelentést Marx Vilmos kassai rendőrigazgatónak. 
Jún ius 10-én Iglóról ment el két fiatalember, név szerint Munich 
Sámuel és N. Grünwald, Lengyelországba, június 11-ről 12-re 
virradó éjszaka pedig Eperjesről szökött meg 5 tanuló: Joób 
Mihály, Radvánszky András, Petróczy Gyula, Ternyei Pál 
és Petras Pál. A szökések pontosan kidolgozott tervek szerint, és 
előre megállapított úton történtek. Nevezettek Eperjestől Da-
rócra, majd onnan Szepesófalun52/0 keresztül Javorinára men
tek. A további útirány Zakopane—Szczawnica—Tarnów lehe
tet t , mivel a rendőri jelentés szerint ezekben a helységeikben 
működtek titkos toborzó-bizottságok. Az egyes állomásokon 
szállással és pénzzel lát ták el a szökevényeket.52/0 

Az 5 diák egyikének, Joób Mihálynak 1863. június 16-i, 
nagybátyjához, Joób Vendelhez intézett leveléből ismeretesek a 

52 -HTL Abszolutizmuskori iratok, 146. csomó G. C. Ofen, A magyar emigrá
cióra vonatkozó hírszerző iratok, 7/K. 

52/a A jelentésben Altendorf szerepel. Altendorf azonos Szepesófaluval. 
<A magyar korona országainak helységnévtára, 1892.) 

52/b A jelentés szerint Késmárkon Reisz Miksa látta el a diákokat pénzzel, 
Szepesófalun Appier Tódor postamesternél szálltak meg, Javorinán pedig egy 
Löffler nevezetű tisztviselőnél. Zakopanéban egy Homolacz nevezetű földbir
tokos fogadta őket, aki a jelentések szerint több mint 20 000 forintot fordított 
már erre a célra. (HIL Abszolutizmuskori iratok, 122. csomó. M. B. G. Pest-Ofen, 
Prozess Josef Somogyi, 245.) 
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szökések egyes részletei. Javorinán már lengyel bizottság fo
gadta őket, majd innen a bizottság ügynökei különböző utakon^ 
hegyeken és völgyeken keresztül vezették őket állomásról á l 
lomásra. 

A Tarnów előtti utolsó állomásig magyar ruhában mentek,, 
itt azonban lengyel ruhát öltöttek magukra. A Visztulán való 
átkeléskor már több önkéntessel találkoztak, ugyanis itt g y ű j 
tötték össze őket, majd mikor már egy tekintélyesebb csapat 
alakult, akkor felfegyverezték — és átküldték őket a határon."'3 

1864-ben két szatmári gimnáziumi tanulót fogtak el a 
Pilzno kerületi Lipinyben. Egyikük, Fest Tódor, a kihallgatás 
során arról tett vallomást, hogy már volt Lengyelországban, és 
Langiewicz seregében harcolt.54 

Kétségtelen, hogy a szökevények egy része kalandvágyból 
szökött meg, szép számmal voltak azonban olyanok is, akiket 
nem a kalandvágy hajtott, hanem az a felismerés, hogy a lengyel 
ügy egyúttal magyar ügy is. Ezt bizonyítja Somogyi Sándornak 
1863. május 18-án Krakkóból Somogyi Józsefhez küldött levele^ 
melyben üdvözletét küldte neki, s minden nemes törekvésű 
magyarnak ,,a lengyel legio rozpaczy (kétségbeesés légiója) min
den egyes tagjától ! ! !" 

A levél minden sorából a harc tudatos vállalása csendül ki. 
,,Holnap indulunk, — hogy nemzetünknek a lengyelek iránti 
vértartozásából valamit leróhassunk — a csatatérre, — írja — 
s ne féltsenek bennünket, mi nemzetünk jó hírét nem hogy b e 
szennyezni, sőt fényesbíteni fogjuk. Mindannyian ismeretséget 
tet tünk már mi a halállal már 1848/49-ben is, s így nem bú
junk majd el előle ! ! ! 

Nyílt homlokkal állhatunk meg a világ, hazánk s bajtársa
ink előtt, mert, hála Isten, minket hív úgy a világ, hogy 
Magyarok! — mi egyértelmű a vitéz, a nemes nevezettel! ! !"531 

Wodzislawból június 3-án Maurer Gusztáv kassai segéd
levéltárosnak küldött levelében pedig ténykedésükről, felszere
lésükről adott ízelítőt. 

„Rövid leszek, — írja levelében — mert a jövő percben 
megfújhatják a riadót. Mi folyton csatában vagyunk, s mióta á t 
léptük a határt, lovam még egyszer sem volt lenyergelve s én. 
félév alatt még két óra hosszáig egyhuzamban nem voltam."56 

53 Uo. 
54 HIL L. G. C. 1864 ein. 315. 

55 HIL Abszolutizmuskor! iratok, 122. csomó. Militär-Bezirks-Gericht Pest-
Ofen, Prozess Josef Somogyi, ad H/11. * 

66 Hiányos fogalmazás. 
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„De mindamellett a táborunkban a legnagyobb kedvű é lénk
ség uralkodik . . . " 

„Képzelj e képhez engemet vörös négyszögletű sapkában, 
egy fekete, úgynevezett burka daróc felső öltönyben, valamint 
egy dupla puska, övemben két revolver, s oldalamon egy cse r 
kesz k a r d . . . " 

„A lélek és születési nemesség, értelmiség és vagyonosság 
élő képviselője e kis tábor, s bár rendszeres fizetésünk nincs 
is, mégis nélkülözést csak az egyetlen nyugalomban szenve
dünk." 

„Csapatparancsnokunk ezredesi minőségben herceg Radzo— 
wil,56/a álnéven Boncza, mint orosz törzstiszt 8 évig harcolt a 
cserkeszek ellen. Tapasztalt, tehetséges s bátor katona — és 
igen jó barát! Én főhadnagyi minőségben is igen elégült va
gyok!"57 

Az ifjúság és polgári személyek körében kifejtett tevékeny
ségen kívül, arra is történtek kísérletek, hogy az osztrák csá
szári és királyi hadsereg tisztjei közül is toborozzanak a felke
lés számára. A Dworski Marian és társai elleni vizsgálat során 
tanúként kihallgatott Forstberger Vilmos egykori oszrák tiszt 
azt vallotta, hogy a lengyel felkelő hadsereg számára Pesten 
1863 augusztusában egy aktív osztrák tiszt embereket tobor
zott, őt magát is, — miután kifejtette abbeli szándékát, hogy a 
lengyeleknek ajánlja fel szolgálatait — ez a tiszt látta el a 
megfelelő instrukcióval és pénnzel, hogy Galíciába utazzék.58 

A Landes General Commando jegyzéke szerint Pesten 
Sroczynski Miksa, a gróf Hartmann 9. gy. ezred egykori h a d 
nagya, a Dunagőzhajózási Vállalat alkalmazottja toborzott csá
szári és királyi tiszteket a krakkói bizottmány megbízásából. 
E munkájában kapcsolatban állott gróf Károlyi György mene
kült lengyel könyvtárosával, Zwonkowskival és a Károly Salva-
tor főherceg 77. gy. ezred hadnagyával, Mrazekkel, aki a neve 
zett ezred egyes tisztjeit igyekezett megnyerni az említett ügy
höz. Egy későbbi jelentés már biztos adatokat tud arról, hogy 
Mrazek Ignác, a császári és királyi 77. gy. ezred hadnagya 
nyerte meg a lengyel felkelés számára Angerer Lajos hadna
gyot ugyanaból az ezredből és küldte Galíciába, valamint a 
már említett Forsthuber von Forstberg Vilmos egykori osztrák 

56/a Feltehetően Radziwill. 
57 HIL Abszolutizmuskor! iratok, 123. csomó M. B. G. Fest-Ofen, Prozess 

Josef Somogyi, 507. 
A levél címzettje, Maurer Gusztáv, 1863, augusztus 25-i kihallgatása során 

azt vallotta, hogy Somogyi Sándor a megyei bíróságnál volt fogalmazó, és 1862... 
májusában a lengyelekhez ment. 

58 HIL L. G. U. 1863 ein. 7">3. 
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tisztet is.59 Égy Rozicki Mihály nevezetű nyugdíjazott hadnagy 
pedig Bécsben toborzott önkénteseket Roland Mihály néven. 

A magyar—lengyel együttműködést szolgáló, haladó kap
csolatok egy része minden bizonnyal esetleges és ösztönös volt, 
megvolt azonban a törekvés e kapcsolatok hivatalos formában 
történő megteremtésére és megerősítésére is. Ezt bizonyítja 
többek között az is, hogy a rendőri szervek Kobyleeka Anna 
futárnál Krakkóban egy iratot találtak, melyet a lublini vajda
ság teljhatalmú megbízottja, Wrotnowski intézett 1863. au
gusztus 26-i keltezéssel a krakkói nemzeti kormány teljhatalmú 
megbízottjához. A levél szerint Dabrowski Konrád a lublini 
vajdaság polgári főnökének utasítása értelmében Magyaror
szágra megy, hogy az ottani bizottmánnyal pénzsegély, embe
rek és lovak ügyében tárgyaljon, továbbá kérik annak az 
egyénnek a megnevezését, akivel Dabrowski Magyarországon 
tárgyalhat. 

A lengyel Nemzeti Kormány bár 1863 elején elzárkózott 
attól, hogy a felkelés kiterjedjen Galíciára, valamint attól is, 
hogy egy magyar légió jelenjék meg Galícia területén magyar 
zászló alatt, több jel azonban arra mutat, hogy 1863 végén, 1864 
elején, amikor a Nemzeti Kormányon belül erőeltolódás jött 
létre a vörösök javára, illetőleg Romuald Traugutt került a 
kormány élére, e vonatkozásban is változás jöt t létre. A már 
említett titkosügynök római jelentésén kívül a feltehetően 
ugyanattól az ügynöktől származó április 23-i jelentés is ezt 
erősíti meg. Nevezett ügynök, akivel szemben az emigráció 
tagjai teljesen megbíztak, Kossuthot is meglátogatta, és 
Kossuth közölte vele, hogy a lengyelek most már belátják té
vedésüket, megérkezett hozzá a beleegyezés, és Galíciában jelen
tős lépéseket tettek. Ugyanezt bizonyítja Pálffy Mór helytartó
nak 1864. március 15-i átirata Coronini-Croriberghez, mely sze
rint Almássy Pál egy állítólagos levelet kapott Klapkától, me
lyet Victor Emanuel és Visconti ellen j egyeztek. E levél arról 
tájékoztatta nevezettet, hogy az Ausztria elleni háború május 
végén, június elején ki fog törni. Erre az időre Magyarorszá
gon gerilla^felkelést kell szervezni, és a varsói forradalmi kor-

m á n y is hozzájárult ahhoz, hogy erre az időpontra Galíciára 
is kiterjedjen a felkelés. Magyarország felső része a Kárpáto
kon keresztül megteremti az összeköttetést Galíciával. 

59 HIL L. G. C. 1863 ein. 783; 1864 ein. 877. 
A nevezetteken kívül még egy Kállay nevezetű elbocsátott huszárfőhad

nagynak és egy Bárány nevezetű leszerelt hadnagynak tett ajánlatot arra, hogy 
.menjenek a lengyel felkelőkhöz. Mrazek Vidacs gyárosnál is volt, akit egy 
.általa szerkesztett újfajta ágyú öntésére akart rábeszélni, Vidacs azonban 
Mrazekot a kormány ügynökének tartotta. 

Uo. 1863 ein. 385. 
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1864 elején és tavaszán egyre gyakrabban fordulnak elő 
• utalások a galíciai—magyar felkelésre, annak kölcsönös össze
függésére és támogatására. Hol arról tájékoztatnak az iratok, 
hogy jelentős számú magyar ment át a lengyelékhez,60 és kö
zülük néhányan a felkelő csapatok vezetőivé is váltak,61 hol 
pedig arról, hogy lengyel felkelő csapatok fognak átmenni a 
Kárpátokon keresztül Magyarországra, hogy támogassák a ki
törő felkelést.62 

A gorlicei kerületi hivatal jelentése szerint a felkelők 
Magyarországról Koniecznán és Wysowán keresztül akarnak 
Galíciába menni, a neumarkti kerületi hivatal pedig arról adott 
számot, hogy nevezett helységet választották az ottani felke
lés színteréül, ahol jelentős számú munkás lakik. Ezek, vala
mint a „csőcselék", szenvedélyesen kívánják a felkelést. A 
magyar határ mentén körülbelül 6000, fegyverrel ellátott lo
vas van, akik csak a jelre várnak, hogy Javorina felől betör
jenek.63 

A tervezett magyar—galíciai együttműködés megterem
tésére a két f él között szerződés jött létre. A rendőrigazgatóság
nak már 1863 nyarán tudomására jutott, hogy a Szepességben 
egy bizonyos Gergelyi nevezetű egyéni légiót toboroz a lengyel 
felkelés támogatására. E tényt beigazolta a krakkói Dymido-
wicz törvényszéki főtanácsos házánál 1863. augusztus 28-án 
foganatosított házkutatás. A házkutatás során a nevezett ház
ban tartózkodó Kujawska Henriette szobájában egy mappát ta
láltak,64 melyből néhány kompromittáló irat került elő. Köz
tük egy Varsóban 1863. augusztus 5-én kelt kinevezés, mely
ben a lengyel Nemzeti Kormány Severin Elzanowskit65 teljha-

6 0 A pesti kaitonai kerületi-, város- és varparancsnokság komolyan szá
molt azzal a lehetőséggel, hogy a Magyarországon állomásozó csapatok állomá-
mányából sokan megszökhetnek, ezért azt javasolta a budai General Cömmandó-
nak 1863. szeptember 25-én, hogy až országban levő valamennyi csapat küldjön 
jelentést arról, hogy az utóbbi 3 hónapban hányan szöktek meg, és a szökevények 
közül hányat fogtak el. 

Uo. 1863 ein. 581. 
61 Merkl krakkói tanácsos 1863. szeptember 1-én azt jelentette, hogy egy 

bizonyos Nyári áll egy lengyel felkelőcsoport élén. Nevezett feltehetően azonos a 
Prolkesch-Osten konstantinápolyi követ jelentésében szereplő Nyáryval, aki a 
jelentés szerint Magyarországon a titkos forradalmi bizottmány élén áll, vala-
itnint azzal a másik jelentésben szereplő Nyáryval, akinek elnökletével működött 
festen egy segélyezési bizottság a lengyel felkelés támogatására. 

HIL, Abszolutizmuskori iratok, 120. csomó. M. B. G. Pest-Ofen, Prozess 
Stefan Nedeczky, 133. 

62 Mecséry rendőrminiszter Pálffy Mórnak 1864. február 19-én. HIL L. G. C. 
1864. ein. 152. 

63 UO. 1864 ein. 186. 
64 A m a p p á t m i n d Kujawska , m i n d pedig Dymidowicz a sa j á t j ának val lot ta . 

Az előbbi — áll í tása szer int — egy Bobrowsk i I s tván neveze tű egyéntől kap t a , 
az u tóbb i pedig egy bizonyos Tarczewski től . 

65 A rendőrminisztérium 1863. szeptember 5-i leiratában a talált fénykép 
alapján lehetségesnek tartotta, hogy Elzanowski fiktív név, és hordozója azonos 
Milowicz Wladimirral, a lengyel Nemzeti Kormány egy ismert tagjával. Uo. 
1863 ein. 523. 
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talmú ügyvivővé nevezte ki, és azzal bízta meg, hogy a m a 
gyar forradalmi bizottsággal egy magyar légió felállítása ü g y é 
ben tárgyaljon;66 egy meghatalmazási irat Krakkó és Nyugat-
Galícia teljhatalmú biztosává S. E. nevére;67 nevezett útlevele, 
fényképe és dokumentumok, melyékből kitűnik, hogy a bizott
ság tagjai nevezetten kívül még Baum, Benoe, Haller, Ro-
gawski, valamint Zulinski, és végül egy magyar légió felállí
tására vonatkozó szerződés 1863. augusztus 12-i keltezéssel a 
következő szöveggel : 

A magyar forradalmi bizottmány meghatalmazottja, T. 
Görgöli polgár egyrészről, és másrészről a lengyel nemzeti kor
mány meghatalmazottja Sev. El. polgár között a következő 
megállapodás jött létre. 

1. A felkelő Lengyelország megsegítése céljából a magyar 
forradalmi bizottmány elhatározta, hogy magyar területen egy 
magyarokból álló idegenlégiót hoz létre. 

2. Ez a légió — létszámkorlátozás nélkül — álljon l eg
alább 2000 fő gyalogosból és 1000 fő lovasból, melyek ez év 
október 1-én átlépik a lengyel határt . 

3. E légió felfegyverzési és fenntartási költségeit eddig az 
időpontig egyenlően viseli a "magyar forradalmi bizottmány és 
a lengyel kormány. E költségek maximuma egy gyalogosnál 
100,— és egy lovasnál 2000,— forintban állapíttatnak meg. 

4. E légió szervezésével két meghatalmazott biztos fog fog
lalkozni, az egyik a magyar forradalmi bizottmány, a másik 
pedig a lengyel nemzeti kormány részéről, és megbízást nyer 
nek a működésre. 

E biztosok legkésőbb folyó hó 31-én Pesten találkoznak, 
mindegyik 250 000 forintnyi összeggel, és a saját hatósága á l 
tal aláírt szerződéssel ellátva. 

5. A légió parancsnokát a magyar forradalmi bizottmány 
nevezi ki és a lengyel nemzeti kormány megerősíti. 

6. Alacsonyabb rangú tisztek kinevezésére — századosig 
bezárólag — a légió parancsnoka tesz javaslatot. Minden törzs
tisztet ellenben a magyar forradalmi bizottmány javasol. 

7. Az idegenlégióhoz, — annak lengyel területre való á t -

l>6 Mecséry [rendőrminiszternek a budai General Commandóhoz intézett 
1863. szeptember 5-i leiratában a kinevezés a következő szöveggel szerepel: „Le 
Gouvernement National reconnaît par les présentes Mr. Sévérin Elzanowski en 
qualité de son Chargé ď affaires plénipotentiaire pour s' entendre avec le Comité 
provisoire révolutionnaire, de Hongrie, et arrêter les bases de formation d'une 
Legion Etrangère composée de citoyens Hongrois et destinée à agir de concert 
et sous la direction imimédiate des autorités Nationales polonaises." (Uo. 1863 
ein. 523.) 

67 A német nyelvű meghatalmazás szövege: „Das Central-Comité als Natio
nal Regierung ernennt den Bürger Severin Elzjuiowski zum bevollmächtigten 
Comissär für Krakau und West^alizien." (Uo.) 
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lépése napjától — egy polgári biztos kerül beosztásra közvetí
tés céljából a nemzeti hatóságok felé. 

8. A jelenlegi háború teljes tar tamára a lengyel nemzeti 
hatóságok közvetlen parancsnoksága alatt fog állani az idegen
légió, és a lengyel hadsereg számára megállapított zsoldot 
kapja. 

9. Egy Magyarországon kitörő felkelés esetén az idegen
légiónak szabadságában áll, hogy saját hazája védelmére sies
sen. Ilyen esetben nem fogja e szerződés félbontásától számí
tott 30 napnál előbb a harcterületet elhagyni. 

10. Ha eközben az idegenlégió Lengyelországban marad a 
függetlenség kivívásáig, akkor a tisztek, valamint a katonák, — 
akikből ez a légió áll, — jogosultak a lengyel állampolgárság 
elnyerésére, ahogy nem kevésbé a kiváltságokra és nyugdí
jakra, a lengyel hadseregben fennálló jog szerint. 

11. Honszeretet, a százéves testvéri kötelék emléke, mely 
a magyar nemzetet a lengyellel összekapcsolja, végül az elnyo
mott népek szolidaritásának mély meggyőződése voltak e szer
ződés megkötéséhez a motívumok. A végrehajtás, sőt kibővítés 
«zerrétű, előre nem látható egyes részleteit a két testvérnép 
hazafiságának védelme alá helyezzük. 

Utóirat: Részünkről azt az óhajt fejezzük ki, hogy a ma
gyar légió illetékes főparancsnoka egyedül és kizárólag a len
gyel Nemzeti Kormánynak legyen alárendelve.68 

A szerződés egyik aláíróját, Gergelyi Tivadart, 1864. ja
nuár 4-én Bécsben elfogták, majd január 10-én Pestre szállí
tották.69 Néhány hónappal később, júnuis 26-án pedig Elza-
nowskit is letartóztatták a krakkói pályaudvaron, ahová Bécs
ből érkezett. 70 

Gergelyinek feltehetően Almássyval voltak kapcsolatai. 
Ezt látszik bizonyítani a pesti katonai kerületi-, város- és vár-

68 Uo. 
A szerződésnek csak német nyelvű szövege van meg egykori másolatban. 

Arra nincs utalás, hogy ez fordítás-e, vagy pedig a szerződés eredeti nyelve. 
69 Uo. 1864 ein. 564. 
Gergelyi Tivadar a Sáros megyei Szebenben született, elfogatásakor 26 éves 

volt. Az apja, Gergelyi János szepességi földbirtokos, egyik bátyja, Ferdinánd,' 
Szepes megyei főszolgabíró, a másik bátyja a hadbíróságnál dolgozott, ahova ő 
maga is került. Innen 1863 novemberében elbocsátását kérte. Kilépését azzal 
indokolta, hogy átveszi szülei birtokának az igazgatását. Elfogatásakor tagadta, 
hogy azonos a szerződést aláíró Gergelyi Tivadarral. Pesten közös cellába zárták 
a letartóztatásban levő Somogyi Józseffel, akivel azt közölte, hogy neve Gyer-
gyószentmiklósi Gergelyi Tivadar Ferenc. Somogyi Gergelyi politikai vonatkozású 
megjegyzéseit írásban közölte a hadbírósággal (Uo. 1864 ein. 272, 564.) 

Az Almássy—Beniczky—.Nedeczky-féle függetlenségi mozgalom felszámolása 
során tanúként kihallgatott Viola Károly azt vallotta, hogy részt vett a szerződés 
augusztus 13-i aláírásánál, és a Bécsiben elfogott Gergelyi Tivadarban felismerte 
a szerződést aláíró Gergelyit. (Uo. 1864 ein. 564.) Feltehető, hogy Viola elárulta 
az osztrák hatóságoknak a szerződés megkötését. 

70 u o . 1864 ein. 671. 
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parancsnokság január 10-i jelentése a General Cormmandóhoz, 
melyben Gergelyi vizsgálati iratait azzal a megjegyzéssel küldte 
át, hogy Almássy Pál votum informativumán több adat van, 
melyek ezt az ügyet megvilágítják.71 Az Almássy—Beniczky— 
Nedeczky-féle felségárulási per kihallgatási- és tanúvallomási 
jegyzőkönyvei nem tesznek említést sem név szerint Gergelyiről, 
sem pedig a szerződésről és az abban foglaltak megvalósítását 
célzó esetleges ténykedésekről. A két ügyet egymástól függet
lenül tárgyalták. Hogy a szerződésben foglaltakból mennyi és 
milyen mértékben valósult meg, vagy egyáltalán követték-e 
konkrét intézkedések a szerződés megkötését, nem lehet meg
állapítani, mivel Gergelyi peranyaga nincs meg.72 Annyi isme
retes a meglevő iratok alapján, hogy Gergelyit, — amellett, 
hogy teljes vagyonával kellett felelnie az államnak és magán
személyeknek okozott károkért — 12 évi nehéz börtönbün
tetésre ítélték. 

A lengyel felkelés anyagi támogatásáról az eddig össze
gyűjtött adatok alapján csak ily mozaikszerű képet lehet a l 
kotni, és méreteire is inkább csak következtetni lehet. De 
akármilyen méretű volt is, elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy 
az osztrák kormány — félretéve korábbi elnéző politikáját — 
intézkedéseket hozzon a magyar—lengyel haladó kapcsolatok 
felszámolására. 1864 elején az osztrák kormány megerősítette 
Galícia Magyarország felé eső határát, és instrukciót adott 
ki a határőrség számára. Ebben az instrukcióban a csapatok 
felállításának általános céljaként azt jelölték meg, hogy a 
csendőrséggel együtt akadályozzák meg egyrészt a lengyel — 
esetleg a galíciai — felkelés Magyarországról érkező minden 
jellegű támogatását, másrészt pedig azt, hogy a lengyel-galí
ciai felkelés szervei és részvevői átlépjenek Galíciából Ma
gyarországra. Részleteiben pedig arra tett intézkedéseket az 
instrukció, hogy igen szigorú határőrizettel akadályozzák meg, 

1. hogy egészen vagy részben felfegyverzett egyének az 
ország területére lépjenek, vagy azt elhagyják, lovasok, vagy 
ló nélküli felkelők csapatosan, vagy egyénileg Magyarország
ról Galíciába, illetőleg Lengyelországba menjenek és viszont. 

2. Akadályozzák meg lovaknak áthajtását, minden jellegű 
71 Uo. 1865 ein. 27. Almássy Pál votum informatívuma nincs meg a Ne

deczky-féle per anyagaiban. 
72 A meglevő iratokból annyi megállapítható, hogy a General Commando 

a peranyagot 1865. január 11-én Bécsbe küldte a k.k. Militär Appellations und 
Criminal Obergerichtneik. A Bécsből visszaküldött iratok átvételét a Militär 
Berzirks, Stadt- und Festungs Commando 1865. április 10-én igazolta, majd meg
őrzés céljára átküldte őket a General Commandónak. Utóbbi május 24-én igazolta 
is az átvételt, és az irat hátlapján a következő ceruzával írott feljegyzés olvas
ható: „Das Akten-Convolut ist in einem abgesonderten Packet im Präsidiale-
Schriftkasten aufbewahrt." (Uo. 1865 ein. 196., 206., 285.) 
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hadi szükséglet szállítását, fegyvert, lőszert, hadfelszerelési-
tárgyakat stb. függetlenül attól, hogy nagyban, vagy kicsinyben 
történik-e. 

3. Akadályozzák meg, hogy fegyvertelen csoportok, vagy 
egyes személyek az ország területére lépjenek, vagy azt elhagy
ják, ha az a gyanú merül fel, hogy ezek a felkelés színhelyére 
akarnak menni. 

4. Akadályozzák meg, hogy magyarországi lakosok a len
gyel (galíciai) felkelés szerveivel követek, ügynökök útján 
kapcsolatot teremtsenek, hogy a posta megkerülésével levéli-
leg, vagy távirat útján ezekkel érintkezzenek. Tegyék lehetet
lenné forradalmi proklamációk, tiltott újságok, röplapok be
hozatalát. 

5. Akadályozzák meg gyanús, a rendes út megkerülésével 
történő pénz-, vagy egyéb értékek küldését. 

6. Akadályozzák meg végül minden személynek és felke
lőnek az átlépését, akik részt vettek, vagy még részt vesznek 
a lengyel felkelésben.73 

Az instrukció részletességéből és a szigorúan előírt éjjeli 
és nappali cirkálásokból arra lehet következtetni, hogy az oszt
rák kormány komolyan számolt a galíciai és magyarországi 
felkelés kitörésének lehetőségével. E felkelés azonban nem 
következett be.74 Egyrészt azért, mert a magyar középbirtokos 
nemesség, mely messze került 1848-1849 haladó eszméitől, nem 
tudta, de nem is akarta kihasználni a lengyel felkelés nyújtotta 
lehetőségeket egy fegyveres felkelésre. Bár a lengyelek iránti 
szimpátia az egész országban igen nagy volt, egy szűk réteget 
kivéve azonban ez a szimpátia nem nőtt át konkrét segítséggé, 
még kevésbé fegyveres felkeléssé. A középbirtokos nemesség; 
a néptömegektől és a nemzetiségektől való félelmében nem volt 
hajlandó vállalni egy fegyveres felkelést, inkább megmaradt 
a paszív ellenállás mellett, mely végül is a kiegyezéshez veze
tett. Másrészt nem következhetett be a lengyel nemesség érdek
ellentétéből fakadó helytelen szövetségi- és jobbágypoliti
kája miatt. 

A lengyel felkelés 1863 őszén hanyatlani kezdett, amit m á r 
az sem tudott megakadályozni, hogy a Nemzeti Kormányba 
bekerültek a vörösök legradikálisabb elemei is, akik azonban 
rövid működés után vagy orosz fogságba jutottak, vagy pedig; 
menekülni voltak kénytelenek. 

73 Uo. 1864. ein. 233. 
% 1864. augusztus 25-én már a határőrség megszüntetésére tett javaslatot 

Packenj vezérőrnagy, mivel a határ mindkét oldalán teljes nyugalom volt-
(Uo. 1864 ein. 811.) 
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A Nemzeti Kormány szétesése után Romuald Traugutt 
kezébe került a felkelés irányítása. Traugutt egy utolsó kí
sérletet tett a szétszórt csapatok reguláris csapattá történő 
szervezésére és a jobbágyság megnyerésére, azonban egyik 
törekvése sem járt eredménnyel.74/a A cári kománynak sikerült 
a parasztságot közömbössé tenni a felkeléssel szemben azáltal, 
hogy a Nemzeti Kormányénál radikálisabb jobbágyfelszabadí
tást hajtott végre.75 

Traugutt néhány sikertelen összeütközés után orosz fog
ságba került 1864. április 11-én, és néhány társával együtt 
augusztus 5-én Varsóban felakasztották. 

Ezzel lényegében be is fejeződött a felkelés, bár egyes ki 
sebb csapatok még tovább is működtek, közülük legtovább a 
Brzózka parancsnoksága alatt álló, mely egészen 1865 közepéig 
állt fenn. 

Hasonlóan a 19. század korábbi lengyel felkeléseihez, 
az 1863-64. évi is elbukott. A bukásnak elsődleges oka az volt, 
hogy a felkelést vezető lengyel nemesség a saját érdekeit az 
ország érdekei elé helyezve nem oldotta meg a jobbágykér
dést, és így a paraszti tömegeket nem sikerült a függetlenségi 
harc mellé felsorakoztatni.76 Igaz, hogy a vezetők egy részének, 
a fehéreknek, ez nem is állott szándékában. Féltek a parasztság 
kezébe fegyvert adni. E helyett inkább a nyugati hatalmak és 
Oroszország közötti ellentétekre építettek. A felkelés másik 
szárnya, a vörösök irányzata ugyan érdekeltté óhajtotta tenni a 
parasztságot a felszabadító harcban, éles politikai harcot vívott 
a fehérekkel, s ennek eredményeképp sok helyes intézkedést 

74/a Traugutt kísérletet tett a felkelés elszigeteltségének a megszüntetésére 
is. Abból a felismerésből kiindulva, hogy a felkelésnek Orosz-Lengyelország terü
letére való korlátozása elhibázott, szakított a Czartoryski-féle külpolitikai 
vonallal, és fő feladatként az Ausztria elleni összpontosított felkelést határozta 
meg. Ennek megvalósítása érdekében kapcsolatot teremtett az európai demok
ratikus erőkkel, melyek azonban már nem tudtak hathatós támogatást nyújtani 
a felikelés hanyatlása miatt. 

Kovács Endre: Az 1863. évi lengyel felkelés és a magyar emigráció. Törté
nelmi Szemle 1960. 2—3. sz. 268—279. o. 

75 A cár 1864 m á r c i u s á b a n a l iberál is Mil jutyin j avas la tá ra a n n a k elérése 
é rdekében , hogy a parasz t ságot leválassza a felkelésről , nemcsak hogy a lengyel 
j o b b á g y o k a t az addig művel t földjük tu la jdonosává te t te , és az 1846 óta elvett 
földeket is visszaadat ta , h a n e m a föld nélkül i j obbágyoka t is földhöz ju t t a t t a az 
á l l ami b i r tokokból . Az ú jonnan bevezete t t földadó is a l acsonyabb volt a régi 
adókná l , a falusi ö n k o r m á n y z a t i szervekben pedig a pa rasz tok k e r ü l t e k t ú l 
sú lyba . 

E rendele t te l a cá r i k o r m á n y n a k töké le tessen s ikerü l t e lérnie ki tűzöt t 
célját. 

P e r é n y l József: Lengyelország tö r t éne te 232. o. 
76 A parasztság bizalmatlan volt a nemesi vezetéssel szemben, és nagyobb 

számban csak ott csatlakozott a felkeléshez, ahol a parancsnokok forradalmi 
demokraták voltak. Mikor kísérlet történt a felkelés kiterjesztésére Litvánia, 
Belorusszia és Nyugat-Ukrajna területére — ahol a földesurak részben lengye
lek voltak —, a parasztok nagyobb számban csak a Belorussziában harcoló 
Wróblewski osztagához, és a Litvániában tevékenykedő forradalmi demokrata 
Sierakowski és Kalinowski csapatához csatlakoztak. 
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sikerül t is elfogadtatnia, de számszerű kisebbsége miatt, főként 
azonban azért, mert a rendelkezések végrehajtását a fehérek 
szabotálták, törekvése nem járt kellő eredménnyel. 

Nagymértékben járult hozzá a bukáshoz az is, hogy a fel
kelés kitörése után a vörösök nem tudták maguknak bizto
sítani a vezetést. A fehérek, bár kezdetben ellenezték a felke
lést, miután azonban ennek kitörését nem tudták megakadá
lyozni, a forradalmi demokratáktól és a parasztságtól való 
félelmük miatt befolyásuk növelésére törekedtek. 1863 tava
szán tömegesen csatlakoztak a felkeléshez, hogy kezükbe vegyék 
az irányítást és megakadályozzák balratolódását. A Nemzeti 
Kormányban m á r számszerű többségben voltak, és így sikerült 
érvényesíteniük azt az irányvonalat, mely a néptömegek meg
nyerése és felfegyverzése helyett a nyugati hatalmak támoga
tásával kívánta kivívni a függetlenséget. Ezi — mint láttuk — 
nem következett be. 1863 szeptemberében ugyan a vörösök 
legradikálisabb elemei is bekerültek a Nemzeti Kormányba, 
ekkor azonban már nem járhatott eredménnyel az a törekvés, 
hogy megváltoztassák a felkelés irányát. A nagyhatalmak fegy
veres beavatkozásának elmaradása miatt csalódott nemesség a 
leikelés befejezésére és a" parasztfelkelés elkerülésére töreke
dett, a nemesi vezetéssel szemben bizalmatlanná vált és jogos 
követeléseiben ki nem elégített parasztság fegyverbe szólítása 
pedig eredménytelen maradt. 

A fehérek az addigi helyzetnek csak az enyhítésére töre
kedtek, a feudális maradványok felszámolását nem tűzték ki 
célul, s ezért nem kívántak együttműködni az európai haladó 
és forradalmi erőkkel sem. A felkelés belfödi és nemzetközi 
bázisának ilyetén szűkítése csakis a harc bukásához vezet
hetet t . 

A felkelés mégsem volt egészen hiábavaló. Noha a fő célt, 
az ország függetlenségét nem érte el, a megrémült cári kormány 
a lengyel területen végrehajtotta Kelet-Európa legradiká
lisabb jobbágyfelszabadítását, s ez megindította a kapitalista 
viszonyok fejlődését Orosz-Lengyelországban is. 
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VITA 

A HÁBORÜ FOGALMÁNAK ÉS JELLEGÉNEK 
NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL 

Az utóbbi években megjelent tudományos munkákban, vagy 
szóbeli viták során találkozunk olyan nézetekkel, amelyek fi
gyelmen kívül hagyják Lenin a háborúkról szóló tanításainak 
egyes részeit, szkeptikus nézeteket hangoztatnak a háborúk 
politikai jellegének megállapíthatóságáról, vagy egyenesen ta
gadják a háborúk értékeléséről szóló lenini tanítások alkalmaz
hatóságát az osztálytársadalmak minden háborújára. E n é 
zetek bírálatát szükségesnek tartjuk egyrészt azért, mert kihat
nak korunk háborúi megítélésére és e háborúkhoz való viszo
nyunkra, másrészt történetírásunkat téríthetik le a marxista— 
leninista történelemszemlélet helyes útjáról 

A Magyar nemzetközi jogászok írásaiban olvashatunk olyan 
nézeteket, amelyek figyelmen kívül hagyják a háború fogal
mának lenini meghatározását, sőt tagadják a háború fogalmá
nak meghatározható&ágát Az 1959-ben megjelent „Diplomáciai 
és nemzetközi jogi lexikon"-ban pl. a „Háború" címszó alatt a 
következőket találjuk: , 

„Háború alatt az általános szóhasználat szerint két állam 
fegyveres összeütközését értik, nincsen azonban egyetlen nem
zetközi szerződés sem, amely a háború jogi fogalmának meg
határozását tartalmazná. Fritz Grob, svájci származású ameri
kai író ,a háború relativitásáról' írott könyvében 70 meghatáro
zást sorol fel, melyeket a különböző szerzők adtak, de ezek 
sora még erősen kiterjeszthető. Egyik a háborúskodási szándé
kot, másik a fegyveres küzdelmet, a harmadik a nemzetközi jog 
különböző szabályaival meghatározott alaki feltételeket, vagy 
az elérni kívánt célokat stb. tartotta döntő tényezőknek, me
lyek fennforgása nélkül nem lehet jogi értelemben háborúról 
beszélni." (Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon. Akadémiai 
Könyvkiadó. Budapest. 1959.) Meg kell jegyezni, hogy az „ál
talános szóhasználat" háborún nemcsak az államok közti fegy-
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veres összetüközéseket érti, hanem háborúnak tartja az osztá
lyok közötti bizonyos fegyveres összeütközéseket is. A mar 
xista—leninista felfogás az osztályharc legélesebb megnyilat
kozását, az osztályháborúkat, a polgárháborúlkat szintén hábo
rúnak tartja. A háborúnak az ilyen meghatározása, amely csak 
az államok közti fegyveres összeütközéseket tekinti háborúk
nak, azon alapszik, hogy a kizsákmányoló uralkodó osztályok 
„törvénytelennek" minősítik és nem ismerik el a kizsákmányolt 
osztályok és az elnyomott nemzetek, a gyarmatok harcának jo 
gosságát. Fritz Grob amerikai szerző egyetlen egy szovjet jo 
gász véleményét sem ismerteti, sőt még Clausewitz háborúról 
adott meghatározását vagy, a Lenin által továbbfejlesztett, pon
tosabbá te t t definícióit sem A mi Diplomáciai lexikonunktól 
viszont elvárható lenne, hogy a burzsoá jogászok véleményei 
mellett necsak az „általános szóhasználat"-ot említse — s fő
leg ne hiányosan —, (hanem a háború lenini meghatározását is. 
Különösen azért fontos ezt szóvátenni, mer t a háború mar
xista—leninista jogi .meghatározása is csak a lenini tudományos 
meghatározáson alapulhat. 

Egyik közismert nemzetközi jogászunk 1958-ban megjelent 
könyvében pedig a következőket olvashatjuk: 

„Mivel pedig aligha volt még háború, melynek okai, kö
rülményei, megvívásának módjai, eszközei, céljai stb. azonosak 
lettek volna, csak erőszakolt módon lehetne azok elemeire és 
jellegére nézve egységes, általános érvényű ismérveket leszö
gezni" Ez a megállapítás kétségbevonja, hogy a háború fogal
mát meg leihet határozni. Az általános érvényességű ismérvek 
megléte ugyanis nélkülözhetetlen feltétele a fogalomalkotás
nak. Ha csak „erőszakolt módon lehet" — a háborúk „elemei
re . . . általános érvényű ismérveket leszögezni", akkor a háború 
fogalma^is csak erőszakolt, s ha nem járunk el erőszakolt mó
don, akkor nincs a háborúnak fogalma. (Kétségbevonja továbbá 
a jelleg — nevezetesen az igazságos, vagy igazságtalan jelleg — 
meghatározhatóságát is, mer t szerinte a jellegre vonatkozóan 
is „csak erőszakolt módon" lehet megállapítani az általános 
érvényességű ismérveket. E kérdésre később még visszatérünk.) 
Majd még ugyanazon az oldalon így folytatja: „Sokat elmél
kedtek, sokat vitatkoztak, sok szellemes és kevésbé szellemes; 
axiómát, analógiát, paradoxont vonultattak fel és csillogtattak 
meg, de mindezzel nem tudták eldönteni a háború fogal
m á t . . . " (Hajdú Gyula: Semlegesség. 139. o. 1958. Közgazda
sági és Jogi Kiadó) s nem állítja e véleménnyel szembe a h á 
ború lenini fogalmát, a marxisták álláspontját. Nemcsak elem-
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zéseiben nem alkalmazza a háború lenini meghatározását, ha
nem annak létezéséről sem tesz említést könyvében. 

Valóban igaz, hogy a háborúk megvívásának módja, esz
közei, körülményei, okaik és céljaik nagyon különbözők. 
Ha a háborúk „elemeire" — azaz minden elemére 
— általános érvényességűek lennének az ismérvek, akkor a há
borúkat nem lehetne egymástól megkülönböztetni. Éppen azért 
különböznek egymástól a háborúk, mert nem minden elemük 
azonos, tehát nem minden elemük általános. Viszont azért lehet 
a háború fogalmát meghatározni, mert vannak olyan elemei, 
amelyek minden háborúban előfordulnak, tehát általánosak. A 
háború fogalmának lenini meghatározása: „A háború a politika 
folytatása más {mégpedig erőszakos) eszközökkel" (Lenin Művei 
21. kötet, 307. o.) felöleli azokat az általános ismérveket, 
amelyek minden háborúra egyaránt jellemzőek. Tehát ez 
a meghatározás nem egyes háborúk esetleges ismertető 
jegyeit, hanem minden háború általános ismertető jegyeit fog
lalja magában. Ha valamely társadalmi jelenségből, valamely 
eseményből e két általános ismérv bármelyike is hiányzik, már 
nem minősíthetjük azt háborúnak. Ezek az ismérvek — a fenti 
definíció értelmében a következők: 

1. A háború a politikai folytatása. A politika pedig Lenin 
meghatározása szerint „nemzetek, osztályok stb. közötti vi
szony." (Lenin Művei 35. kötet, 254. o.) 

2. Erőszakos eszközökkel vívják meg. És hogy mit kell ér
tenünk általában erőszakos eszközön, arra ugyancsak válaszol 
Lenin: ,,A XX. században — mint a civilizáció korában általá
ban — az erőszak nem ököl és nem dorong, hanem a katona
ság" olvashatjuk „A ^lefegyverzés' jelszaváról" c. cikkében. 
(Lenin Művei '23. kötet, 96. o.) 

Minden tudomány számára nélkülözhetetlen, hogy pon
tos, tudományosan meghatározott fogalmakkal dolgozzék. 
Ugyanakikor a dialektika a fogalmak tudományos meghatároz
hatósága mellett nem tagadja, ellenkezőleg feltételezi a határ
esetek és átmenetek lehetőségét is. De ezek nem teszik a fogal
ma t sem meghatározhatatlanná, sem meghatározását erősza-
kolttá. A háború fogalmánál sem más a helyzet. A politikai cé
lok és az alkalmazott erőszakos eszközök mennyiségének bizo
nyos korlátozottsága esetén határesetekről, átmenetekről is be
szélhetünk. (Pl. határprovokáció stb.) De jelen esetben nem a 
határesetek, vagy átmenetek előfordulása okozza a problémát. 

A fent idézett szerző munkájában később a lenini megha
tározással ellentétben a háború fogalmának két általános ismér
véből csak egyet ismer el — mégpedig az erőszakot. Azt írja 
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például: „egy dolog azonban kétségtelen. Minden idők minden 
háborújának volt egy közös tényezője: az erőszak." (Idézett m ü 
140. o.) It t tehát megállapítja, hogy a háborúnak van, mégpe
dig „kétségtelenül" és nem „erőszakolt módon" általános is 
mérve — d e csak egy: az erőszak. Az „erőszakolt módon"-t ezek 
szerint nyilván a figyelmen kívül hagyott lenini definíciónak a 
„politika folytatása" ismérvére vonatkoztatja, azért is hagyja 
azt ki, azért nem sorolja a háború általános ismérvei közé. 

Az a felfogás, amely nem ismeri el, hogy minden háború 
közös ismertetőjegye, hogy a politika folytatása — tagadja azt, 
hogy a háborúk az államok, nemzetek, osztályok egymáshoz 
való viszonyával vannak összefüggésben. Ez az álláspont nem
csak a marxizmus—leninizmus e kérdésében kidolgozott t an í 
tását tagadja meg, vagy hallgatja el, hanem még a polgári t u 
dományos állásponttal is szembenáll. 

Köztudomású, hogy már Clausewitz felfedte a politika és 
a háború kapcsolatát. A háborúról c. munkájában ezt írja: „min
den háborút politikai ténykedésnek tekinthetünk". (Clause
witz: A háborúról I. kötet, 57. o. Zrínyi kiadó 19.), továbbá „A 
háború nem csupán politikai művelet, hanem valóságos poli
tikai eszköz, a politikai érintkezés továbbfolytatása és annak 
végrehajtása más eszközökkel. Ami a háborút ezenkívül még 
jellemzi, az csupán eszközeinek sajátos adottságaiból folyik". 
(U. o. 56. o.) 

Lenin súlyos szavakkal ítélte el azt a nézetet, amely nem-
ismerte el a háború és politika kapcsolatát. „A háború és for
radalom" c. munkájában a következőket olvashatjuk: „Ez az. 
író, (Clausewitzről van szó. — O. I.) akinek alapeszméit nap
jainkban minden gondolkodó ember feltétlenül magáévá tet te , 
már mintegy 80 esztendővel ezelőtt harcolt az ellen a nyárspol
gári és ostoba előítélet ellen, amely szerint .a háború elválaszt
ható az illető kormányok, az illető osztályok politikájától, amely 
szerint a háború, akárcsak egy esetben is, úgy tekinthető, mint 
egyszerű támadás, a béke felborítása, majd ennek a felborított 
békének a helyreállítása. Hajba kaptak és kibékültek! Ezt à fe
lületes és ostobia nézetet már évtizedekkel ezelőtt megcáfolták 
és megcáfolhatja bármely háborús történelmi korszak minden 
valamennyire is figyelmes elemzése". (Lenin Művei 24. kötet, 
415. o.) 

Félreértések elkerülése végett szükségesnek tartjuk az elő
zőekhez azt is hozzáfűzni, hogy a háború a politika folytatása 
ugyan, de ahhoz, hogy a háborút előkészítő politika háborút 
szüljön a háborút kívánó szándékon kívül még más feltételek 
is szükségesek, többek között a háborút indító számára ked-
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vező, vagy kedvezőnek vélt erőviszonyok és háborúval elérni 
kívánt célok megvalósíthatóságának valószínűsége. 

Ha a háborúknak csak egy közös ismérvük van, akkor eb
ből következik, hogy csak az egy irmertető jegynek sajátos
ságai szerint lehet a háborúkat megkülönböztetni egymástól. 
Tehát ha a háborúknak csak az erőszak a közös ismérve, akkor 
a háborúkat az erőszak sajátosságai, eszközei, alkalmazásának 
módja, és körülményei szerint különböztethetjük meg. így el
sikkad a, háborúk közötti azon lényeges különbség, ami a hábo
rúkhoz vezető politikai. különbözőségéből ered. Ez a felfogás 
vezet a pacifizmushoz, amely függetlenül a háború politikai 
tartalmától, a háború igazságos, vagy igazságtalan jellegétől, ki
vétel nélkül minden háborút elvet, s konkrét elemzés nélkül 
már eleve mindkét fél háborúját egyaránt elítéli. A történelem 
számtalan olyan háborút ismer ugyan, amelyben mindkét fél 
háborúja elitélhető, de nem minden háborúban ez a helyzet. 
Ha a háború nem a politika folytatása, akkor nincs értelme fel
vetni azt a kérdést, hogy miért, milyen politikai célokból foly
tatják a háborút? így az a nézet, amely a háború általános is
mérvei közül kirekeszti azt, hogy a háború a politika folytatása, 
elvezet ahhoz a felfogáshoz, amely felmenti a felelősség alól a 
rabló, hódító háborút indítókat, mer t hiszen mindkét fél, az 
igazságos háborút folytató is, alkalmaz erőszakos eszközöket. 
Abban ugyanis —, hogy erőszakos eszközöket alkalmaznak —• 
nincs különbség az igazságos és igazságtalan háborút folytató 
felek között. 

A következő kérdés, aminek a felvetését szükségesnek tar t 
juk az, hogy mit kell érteni a háború jellegén, hogyan lehet fel
osztani a háborúkat? E kérdésekkel kapcsolatban is találkoz
hatunk ugyanis kifogásolható nézetekkel, pl. egy a háború po
litikai jellegét fejtegető munkát ezzel a bírálattal illették: „E 
szerint az okoskodás szerint a háború jellege lehet igazságos, 
vagy igazságtalan. Kétségtelen, így is osztályozni lehet a hábo
rúkat, de a jellegen általában nem ezt é r t j ü k . . . " „A háború 
jellegén általában a háború megvívásának módját kell érteni". 

E nézet azt tükrözi, hogy képviselője egyrészt nem érti a 
jelleg szó jelentését, azt „általában" csak egy vonatkozásban, 
a háború megvívásának módjával kapcsolatban tartja alkal
mazhatónak, másrészt a háborúk politikai tartalom szerinti 
megkülönböztetésének lebecsülése csendül ki soraiból. A jel
leg szó használatát nem lehet egy lényeges ismertetőjegy (egy 
felosztási alap) szerinti megkülönböztetésre korlátozni. A jelleg 
szót annyiféle összefüggésben használhatjuk, ahány lényeges 
ismertetőjegye (felosztási alapja) van a háborúknak. 
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Közismert, hogy minden felosztás előfeltétele, hogy elő
ször ki kell jelölni a felosztás alapját. A felosztás alapja a foga
lom általános ismérvének, vagy ismérveinek bármely ismer
tető jegye, sajátossága, vagy körülménye lehet. 

A háborúknak, azok lenini meghatározása szerint két álta
lános ismérvük van, az hogy politika folytatásai és hogy erő
szakos eszközökkel vívják meg. Ezek szerint a háborúkat fel le
het osztani a háborúra vezető politikai és az alkalmazott erő
szakos eszköz ismertetőjegyei, sajátosságai és körülményei sze
rint. 

Amikor a marxi—lenini elmélet a háborúkat igazságos és 
igazságtalan jellegű háborúkra osztja, egy meghatározott — 
mégpedig a leglényegesebb — ismertetőjegy, a politikai tar ta
lom szerint osztja a háborúkat két csoportra. Ez a felosztás füg
getlen az erőszakos eszközök ismertető jegyei szerinti felosz
tástól. 

Mivel a politika, amely a háborúra vezet, államok, osztá
lyok, nemzetek közti viszonyt fejez ki, csoportosíthatjuk a 
háborúkat a politika e sajátossága szerint államok közti hábo
rúra, polgárháborúra és nemzeti felszabadító háborúra. 

Lenin a polgárháború és a nemzeti felszabadító háború 
megkülönböztetésének nagy jelentőséget tulajdonított. A. M. 
KoUontájnak küldött egyik levelében arról a kérdésről, hogy a 
kapitalizmus korszakára vonatkoztatva a gyarmatok háborúját 
a gyarmatosító állam ellen polgárháborúnak lehet-e tekinteni 
ezt írta: „Rendkívül káros, ha a polgárháború fogalmát mér
téktelenül tágítjuk, mer t ezzel elkenjük a dolog lényegét: azt, 
hogy a polgárháború a bérmunkások háborúja az adott állam 
tőkései ellen." Egy bizonyos vonatkozásban azonban azoknak 
az államok közti háborúknak is van osztályháború jellegük, 
amelyekben a szembenálló felek vezetése különböző osztályok 
kezében volt és legalább az egyik fél háborús céljai között a 
másik fél uralkodó (a háborút vezető) osztálya uralmának meg
döntése is szerepelt. 

Hruscsov elvtárs pedig arra figyelmeztet, hogy a nemzeti 
felszabadító háborúkat meg kell különböztetni az államok 
közti háborúktól. (N. Sz. Hruscsov: A kommunista világmoz
galom újabb győzelmeiért. Népszabadság 1961. január 22.) 

Csoportosíthatjuk a háborúkat a hadviselő felek egymás 
közötti viszonya alapján. E felosztási alap szerint Lenin a há
borúk három típusát különbözteti meg: elnyomott nemzet há
borúját az elnyomó nemzet ellen, két elnyomó nemzet közötti 
háborút és az egyenjogú nemzetek közötti háborút. (Lásd: 
Lenin Művei 35. kötet, 254. o.) 
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A fenti felosztási alap a háború lényeges sajátossága s ez 
ért joggal beszélhetünk e sajátosság szerinti jellegről is, s h e 
lyesen használjuk a jelleg szót, amikor pl. „nemzeti felszaba
dító jellegű" háborúról szólunk. 

Vagy pl. Hruscsov elvtárs a „Kommunista világ
mozgalom újabb győzelmeiért" c. 1961. január 6-án tartott 
előadásában korunk háborúit a következőképpen cso
portosította: „A jelenlegi körülmények között a háborúk követ
kező kategóriáit kell megkülönböztetnünk: világháborúk; helyi 
háborúk, felszabadító háborúk — népi felbelések. Erre a m e g 
különböztetésre szükség van ahhoz, hogy helyes taktikát dol
gozzunk ki a háborúk tekintetében." (Népszabadság 1961. ja
nuár 22.) 

A háborúk jellegének, illetve típusainak, a háborúra ve
zető politikai fontos ismertetőjelei, sajátosságai szerinti meg-
állapítása^ (igazságos — igazságtalan, államok közti háború^, 
polgárháború, elnyomó és elnyomott nemzetek közti háború,, 
stb.) a marxizmus—leninizmus háborúkról szóló tanításának 
sarkalatos tételét és ennek következtében a marxista—lenin
ista történelem-szemléletnek lényeges részét képezi. Lenin így 
ír erről: „Én elméletileg hibásnak és gyakorlatilag károsnak 
tartom azt, ha nem különböztetjük meg a háborúk típusait.'" 
(Lenin Művei 35. kötet, 178.o.) 

Ismeretes a háborúk felosztása formális, külső nem lénye
ges ismertetőjegyek alapján is, pl. vallás-, dinasztikus- stb. há
ború. A háború politikai tartalom szerinti jellege a háborúk
hoz való viszonyunk megállapításánál külső, formális szempont 
az is, hogy ki kezdte, vagy melyik fél területén folyik a há
ború. A háborúnak ilyen nem lényeges, formális szempontok 
szerinti felosztása és megkülönböztetése elfedi a háború osz
tályjellegét, politikai tartalmát, igazságos, vagy igazságtalan 
jellegét. 

A háborúkat másik általános ismérvük — az erőszak esz
közeinek ismertetőjegyei, alkalmazásának módja és körülmé
nyei szerint is csoportosíthatjuk. Ezek szerint is megállapítha
tók a háborúk típusai. Az erőszak eszközeinek sajátosságai sze
rint is vannak különböző jellegű háborúk. Itt is lényeges a há
borúk felosztási alapjának meghatározása. Ha a felosztás alapja 
az alkalmazott technika — megkülönböztetünk manufakturá
lis és gépi eszközökkel folytatott háborút, ha az, hogy alkal
maznak-e atomfegyvert, vagy nem, a háborúkat fel lehet osz
tani hagyományos fegyverekkel vívott háborúra és atomhábo
rúra. Ha a felosztás alapja a háború megvívásának módja fel
oszthatjuk a háborúkat várháborúkra, állásháborúkra, mozgó-
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háborúkra, stb. A hadszíntér szerint szárazföldi, vagy tengeri 
háborút stb. különböztetünk meg. Ha a felosztás alapja a meg
vívás időtartama, a háború lehet: villámháború, vagy hosszan
tartó háború. Felosztási alap lehet a háború mérete, céljainak 
terjedelme is, e szerint megkülönböztetjük a helyi és világhá
borúkat — vagy a háború szervezési formája — e szerint van
nak koalíciós, vagy két állam közti háborúk, stb. 

Az eddig elmondottak értelmében egy hadviselő adott há
borújának annyiféle jellegéről beszélhetünk, ahány lényeges 
ismertetőjegye, felosztási alapja van a háborúknak. Pl. a TI. 
világháború jellege a fasiszta hatalmak részéről politikai t a r 
talma szerint igazságtalan, imperialista rablóháború, a megví
vás eszközeit tekintve gépi jellegű háború, a megvívás módját 
tekintve pedig mozgó jellegű háború volt stb. 

A politikai szempontok szerinti felosztáson kívül minden 
más felosztás csak az erőszak eszközeinek sajátosságai a háború 
eszközei, megvívás! módja, stb. szerint történhet. A hadtörté
nészek számára, - hogy a háború kimenetelének okait feltárhas
sák, a háborúknak nemcsak a politikai tartalom, hanem az erő
szak eszközei szerinti elemzése is fontos. A háború erőszak esz
közei szerinti jellegének előrelátása pedig rendkívül fontos a 
háborúra, vagy annak elhárítására való felkészülés és a háború 
kimenetele szempontjából egyaránt. A sajátosan katonai ténye
zők szerinti meghatározás azonban rendszerint nem különböz
teti meg a két hadviselő fél háborúját, hanem általában egya
ránt jellemző mindkét fél háborújára (pl. mindkét fél manu
fakturális eszközökkel folytatja a háborút, mindkét fél mozgó 
háborút folytat stb.). S még ha megkülönbözteti is, nem ezek 
a különbségek határozzák meg az adott háború társadalmi-poli
tikai szerepét és az ahhoz való viszonyukat. 

A háború fogalmának lenini meghatározásából következik,, 
hogy a háború leglényegesebb jellemzője az, hogy milyen poli
tika folytatása melyik osztály és milyen céllal viseli, mi a h á 
ború politikai tartalma. A háborúk lehetséges felosztási alap
jai közül kiemelkedő jelentősége éppen a politikai tartalom 
szerinti felosztásnak van, mer t a háború politikai tar talma 
adja meg a háború ,,igazi lényegét", és határozza meg a háború 
társadalom-politikai jelentőségét. Éppen ezért fontos a múlt há
borúinak megítélésében a háború politikai jellegének megálla
pítása, 

A jelleg szó használatának sokoldalú lehetőségére azért: 
is fontos felhívni a figyelmet, nehogy az egyébként helytálló 
megállapításokból helytelen következtetést vonjuk le és le le--
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hessen leplezni a jelleg szó talmudista értelmezéséből fakadó 
megtévesztési kisérleteket is. 

Az utóbbi években gyakra találkozunk ilyen ki j elén té
tekkel : „az atomfegyverek felfedése és tökéletesítése, elterje
dése megváltoztatta a háború jellegét". (A nemzetközi kommu
nista mozgalom további előretöréséért és egységéért. Olasz 
Kommunista Pár t KB-nak dokumentuma. MTI Dokumentumok 
VI. évf. 27. sz. 17. o.) vagy ,,A háború természete gyökeresen 
megváltozott, minthogy félelmetes pusztító fegyverek létez
nek." (Az OKP X. Kongresszusának Politikai Határozata. Közli 
a MTI Dokumentumok V. évf. 49. sz. 134. o.) 

Ezek a kijelentések félreérthetetlenül a háború erőszak 
eszközei szerinti jellegváltozására utalnak és nem a háború 
politikai tartalom szerinti jellegének, vagy a háború politikai 
tartalom szerinti természetének megváltozására, mint ahogy 
azt pl. a kínai vitairatok állítják. 

A legszembetűnőbb visszaélést azzal, hogy az erőszak 
eszközeire vonatkozó kijelentést a háborúval kapcsolatos poli
tikai nézeteinkre vonatkoztatják, a kínai kormány szóvivőjének 
1963. szeptember 1-i nyilatkozata nyújtja: „Az SZKP Központi 
Bizottságának július 14-i levelében a szovjet vezetők kijelen
tették, hogy »a századunk közepén létrehozott nukleáris rakéta
fegyverek megváltoztatták a háborúról alkotott régi fogalma
kat« valójában annyit jelent — mondja a kínai kormány szó
vivőjének nyilatkozata —, hogy az atomfegyverek megjelenése 
után a háború többé nem a politika folytatása, nincs többé 
semmiféle különbség igazságtalan és igazságos háború között, 
az imperializmus többé nem a háború forrása és a különböző 
országok népeinek többé nem kellene igazságos háborút vív-
n iok az imperialisták fegyveres agressziója és a reakciós rend
szerek fegyveres elnyomása ellen, mivel ezeket a háborúkat 
nem lehet megnyerni, csupán az emberiség megsemmisítésére 
vezetnek". 

A kínai kormány szóvivője először is megcsonkítva idézte 
az SZKP KB nyilatkozatának kérdéses részét, amely pontosan 
így hangzik: „józanul értékeljük a hadviselési eszközökben 
történt gyökeres minőségi változást és így ennek lehetséges 
következményeit is. A századunk közepén létrehozott nuk
leáris rakétafegyver megváltoztatta a háborúról alkotott ré
gebbi fogalmakat. E fegyvernek sohasem látott pusztító ereje 
van." (Népszabadság, 1963. július 16.) 

A „megváltoztatta a háborúról alkotott régebbi fogalma-
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k a t " így félreérthetetlenül a hadviselési eszközökre és azok 
hatására vonatkozik és nem a háborúról alkotott politikai né
zeteinkre. 

Közismert a politika meghatározó szerepe a hadviselésben, 
az erőszakos eszközök alkalmazásában. Az is kétségtelen, hogy 
a termonukleáris rakétafegyverek megjelenésé-nők, soha sem 
látott pusztító hatásának, a politikára is vissza kell hatnia. A 
kommunista pártok le is vonták ennek politikai következte
téseit, de legkevésbé sem úgy, hogy érvénytelennek nyilvá
nítják Leninnek a háború és a politika kapcsolatáról és össze
függéséről, a háború igazságos és igazságtalan jellegéről szóló 
tanításait, min t ahogy azt a kínai kormány szóvivője állítja. 
A kommunista és munkáspártok azzal vonták le a termonukleá
r is fegyverek rendkívüli pusztító hatásából a következtetést, 
hogy politikájukban az emberiséget fenyegető veszély nagy
ságának megfelelő súlyt kapott a világháború és az államok 
közti helyi háborúk elhárítására irányuló törekvés. A termo
nukleáris háború hatásának feltárásával harcra mozgósítják a 
tömegeket a háborús veszély forrása, az imperializmus ellen, 
küzdenek a nukleáris fegyvereik eltiltásáért, a leszerelésért, 
minden erőt tömöríteni igyekeznek a világbéke megőrzésére. 
A szocialista országok kommunista pártjai és elsősorban az 
SZKP — többek között azzal is levonták a szükséges 'következ
tetést, hogy olyan színvonalon tartják fegyverzetüket és fegy
veres erőiket, hogy az alkalmas legyen az imperialistákat 
visszarettenteni háborúk kirobbantásától. Ez a békepolitika a 
kínai kormány szóvivőjének szavaival ellentétben semmiképpen 
nem jelenti .azt, hogy nem kell harcolni az imperialisták fegy
veres agressziója ellen. 

A háború politikai jellegének meghatározása a kommu
nista és munkáspártok számára nemcsak elméleti, történelmi, 
hanem nagyon is gyakorlati, a háborúkhoz való viszonyunkat 
meghatározó kérdés. Ezért az igazságos és igazságtalan hábo
rúkra való felosztás lehetőségének szkeptikus megítélésére is 
fel kell figyelnünk. 

A már idézett magyar szerző könyvében bírálat nélkül 
egyetértően idézi egy múl t században élt német jogász szkep
t ikus véleményét arról, hogy a háborúk igazságos, vagy igaz
ságtalan jellege megállapítható-e. Azt írja: „Hogy pedig meny
nyire körülményes és nehéz dolog annak eldöntése, hogy m e 
lyik fél harcol igazságos ügyért, azt már aXIX. század egyik 
legismertebb nemzetközi jogásza is meglátta" (H. W. Heffterről 
van szó. — O. I.) midőn megállapította: „nem létezik ezen a föl
dön egyetlen bíró, aki csalhatatlanul dönteni tudna egy háború 
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igazságossága kérdésében", (i. m. 88. o.) A szkeptikus ál lás
pont lényegében azt vonja kétségbe, hogy tudományos alapon 
lehet megállapítani a háború politikai jellegét. Pedig a marxiz
mus-leninizmus tudományos alapon állapítja meg a háborúk 
politikai jellegét, nem szubjektív értékelés, hanem objektív 
ismérvek alapján. Az osztályok érdeke, a háborús politikai célki
tűzései s ezek viszonya a haladáshoz, objektív ismérvek alapján 
bírálhatók el. A háborúk politikai tartalom szerinti jellegét oly 
mértékben lehet tehát „csalhatatlanul" megállapítani, amily 
mértékben meghatározható a háborúnak a haladáshoz való v i 
szonya. A tények sokoldalú feltárása és elemzése, valamint a 
marxizmus-leninizmus tudományos elveinek alkalmazása ese
tén nincs jogunk kételkedni abban, hogy egy háború igazságos 
vagy igazságtalan, haladó, vagy reakciós jellege megállapít
ható. 

A burzsoá irodalomban az igazságos és igazságtalan há
borúk fogalmával kapcsolatosan ködös, szkeptikus és cinikus 
nézetek azoknak az uralkodó osztályoknak álláspontját kép
viselik, amelyek leplezni akarják háborújuk igazságtalan cél
ját és reakciós politikai tartalmát. Azak a burzsoá nacionalista 
ideológusok, akik nem akarják elítélni saját történelmük rabló
háborúit, ugyancsak tagadják a háborúk politikai jellegének 
meghatározhatóságát — de ezzel a marxizmus-leninizmus t u 
dományvoltát is iCetségbevonják. 

Még egy oka lehet annak, hogy egyesek nem látnak vilá
gosan abban a kérdésben, hogy a háborúkat politikai jelleg 
szerint igazságosakra, vagy igazságtalanokra lehet felosztani,, 
márpedig az, hogy sok oly háború volt, amelyeknek politikai 
jellege nem csak igazságos, vagy csak igazságtalan motívumo
kat tartalmazott, hanem ugyanannak a hadviselő félnek poli
tikájában ellentétes jellegű motívumok egyaránt megtalálhatók 
voltak. Lenin arra tanít, hogy ilyenkor a konkrét elemzés fela
data eldönteni, hogy melyik elem van túlsúlyban, melyik döntő 
a politikai jelleg meghatározása szempontjából és melyik má
sodrendű, amely ellentétes jellegével nem változtatja meg a há
ború politikai jellegét, csupán annak sajátosságát adja. Pl. az; 
Északamerikai Egyesült Államok szabadságharcáról Anglia 
ellen azt ír ta: „Franciaország és Spanyolország, amelyek t o 
vábbra is hatalmukban tartot ták a jelenlegi Egyesült Államok 
egyes részeit, az Angliával szemben táplált ellenséges érzület
től fűtve, azaz saját imperialista érdekeik által vezettetve ba
rátsági szerződést kötöttek az Anglia ellen fellázadt amerikai 
államokkal. A francia seregek az amerikai seregekkel együtt 
verték az angolokat. Ez nemzeti felszabadító háború volt, amely-
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ben az imperialista versengés csiak mellékkörülmény, amely
nek nincs komoly jelentősége — az ellenkezője annak, amit az 
1914-16-os háborúban lát tunk (a nemzeti elemeknek az oszt
rák-szerb háborúban nincs komoly jelentősége a mindent meg
határozó imperialista versengéshez képest.)" (Lenin Művei 22. 
kötet, 323. o.) 

Vannak tehát igazságos háborúk, igazságtalan mozzana
tokkal és igazságtalan háborúk igazságos mozzanatokkal, s 
csak a mellékest a lényegestől megkülönböztetni nem tudók 
moshatják el az igazságos és az igazságtalan háborúk közötti kü
lönbséget arra hivatkozva, hogy ellentétes előjelű mellékkörül
mények találhatók egy-egy háború politikai jellegében. Az 
egyes hadviselő felek politikáját azért kell figyelemmel kísérni 
végig a háború folyamán, mert előfordulhat, hogy a háború 
elején csak mellékkörülményt jelentő ellentétes jellegű mozza
natok a háború folyamán elhatalmasodnak, döntő jelentőségre 
tesznek szert és nemcsak mellékkörülményként szerepelnek, 
hanem megváltoztatják a háború jellegét, vagy előfordulhat, 
hogy a háború folyamán megváltozik a háború célja és ennek 
következtében jellege is. Lenin több példát említ az ilyen 
jelleg változásra: l,,A nemzeti háború imperialista háborúvá 

változhat és fordítva — írja Június brosúrájáról című munká
jában — például: a nagy francia forradalom háborúi nemzeti 
háborúknak indultak és ilyenek is voltak. Ezek a háborúk for
radalmi háborúk voltak, mer t az volt a céljuk, hogy a nagy forra
dalmat megvédjék az ellenforradalmi monarchiák koalíciójával 
szemben. Amikor azonban Napóleon Európa egész sereg, régen ki_ 
alakult, nagy életképes nemzeti államát leigázva megterem
te t t e a francia császárságot, a francia nemzeti háborúk impe
rialista háborúkká váltak, amelyek viszont megszülték a Na-
DÓleon imperializmusa ellen irányuló nemzeti felszabadító há
borúkat. 

Csak a szofista kenheti el az imperialista és a nemzeti 
háború közötti különbséget azon az alapon, hogy az egyik a 
másikba átcsaphat". (Lenin Művei 22. kötet, 321. o.) 

Az, hogy egyes háborúkban ellentétes jelllegű momentu
mok egyidejűleg fordulnak elő, nem lehet tehát ok arra, hogy 
a háborúk lenini meghatározását és megkülönböztetését el

vessük. 
A következő kérdés, amelyet felvetünk az, hogy vajon 

Leninnek az igazságos és igazságtalan háborúról szóló tanítása 
alkalmazható-e ai történelem valamennyi háborújára? 

Egyes, egyébként a marxizmus-leninizmus álláspontján 
álló magyar történészek között találkozunk ugyanis olyan né-
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zettel, amely szerint Leninnek az igazságos és igazságtalan h á 
borúról szóló tanításai csak az imperializmus korától a lkal
mazhatók. Nem lehet alkalmazni e tanításokat az azt meg
előző kordkra, mégpedig azért nem, mer t e tanítások csak az 
imperializmus korában keletkeztek, s alkalmazásuk az imperia
lizmust megelőző korokra a jelen problémáinak anakronisz
tikus visszavetítései lennének a történelemre. 

Ezzel a felfogással nem lehet egyetérteni. Leninnek az 
igazságos és igazságtalan háborúról szóló tanítása a háborúk 
elemzésének, s a háborúk elemzésével szoros összefüggésben — 
azok értékelésének módszerét adja. Azok a nézetek, hogy L e 
ninnek a háborúk politikai jellegéről szóló tanításai csak az 
imperializmus korától alkalmazhatók, történészek számára rend
kívül káros, mert végeredményben arra késztetik őket, hogy az 
imperializmus kora előtti háborúk tárgyalásánál ne végezzék 
el azt az elemzést, amelyet Lenin minden háború vizsgálatánál 
szükségesnek tartott. A háborúknak a lenini ismérvek alap
ján történő elemzése nélkül viszont nem lehet megadni az egyes 
háborúknak és a vele kapcsolatos eseményeknek marxista-le
ninista társadalmi-politikai értékelését sem. A háborúknak 

politikai tar talmuk szerinti megkülönböztetése és értékelése a 
marxizmus-leninizmus egyik alapvető tanítása. Egész tör té
nelem írásunk szempontjából alapvető kérdés tehát, hogy ez a 
tanítás történelemszemléletünk egyik elvét képezi-e, vagy sem. 

Az, hogy ez a lenini tanítás az imperializmus korában 
keletkezett, önmagában nem érv arra, hogy az osztálytársadal
mak egész korára ne legyen alkalmazható. Ilyen alapon ugyanis; 
a marxista-leninista történelemszemlélet egészét is tagadni l e 
hetne. Érvként csak akkor lenne elfogadható, ha azok, akik 
az igazságos és igazságtalan háborúkról szóló lenini tanításnak 
az osztálytársadalmak egész korára való érvényességét tagadják,, 
kimutatnák, hogy e tanítás azért nem lehet általános érvényes
ségű, mer t csak az imperializmus korának sajátosságain a lap
szik. Ezt azonban meg sem kísérelték, s nem is lehet ezt ki 
mutatni . Az ellenkezőjét viszont —, hogy Leninnek a háborúk 
elemzéséről és értékeléséről szóló tanításai az osztálytársadal
mak egészére alkalmazhatók — be lehet bizonyítani. Sem az 
elemzési, sem pedig az értékelési módszer nem tartalmaz 
ugyanis olyan feltételeket, amelyek csiak az imperializmus 
korszakának sajátosságain alapulnak. 

Leninnek a háborúkat elemző módszere: a dialektika a l 
kalmazása a háborúk vizsgálatánál. Ahhoz, hogy a háborúk 
társadalmii, történelmi elemzését elvégezhessük, a háború á l 
talános fogalmából kell kiindulni, ez adja meg, hogy az e lem-
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zésnek mire kell irányulnia. Lenin pontosabbá téve és tovább
fejlesztve Clausewitz meghatározását, a háború általános fo
galmát — ahogy már az előbb is idéztük — a következőképpen 
határozta meg: „A dialektika alaptétele a háborúkra alkalmazva 
az, hogy a ,háború egyszerűen a politika folytatása más' (még
pedig erőszakos), eszközökkel" — s még hozzáfűzte: „És ugyanez 
volt mindig Marx és Engels álláspontja is, akik minden há
borút az adott érdekelt hatalmak — és azokon belül a kü
lönböző osztályok — adott időben követett politikájának foly
tatásaként fogták fel". (Lenin Müvei 21. kötet, 214. o. Szikra, 
1951.) 

A háború fogalmából következik, hogy az egyes háborúk 
elemzésénél a politikát kell vizsgálni, azt, amire Lenin szám
talanszor rámutatott , hogy „miért, milyen osztályok, milyen 
politikai célok érdekében folytatják a háborút". (Lenin Művei 
23. kötet, 24. o.) 

Lenin több munkájában hangsúlyozza, hogy a háború po
litikai elemzésénél „A háború előtti politikát kell tanulmá
nyozni, azt a politikát, amely a háborúra vezet, s a háborúra 
vezet." (uo. 23. o.) S mivel a politika a háború folyamán vál
tozhat, a politikát az egész háború folyama alatt is figyelemmel 
kell kísérni. 

Nem szabad, hogy a háború vizsgálatánál apró jelenték
telen ügyek, diplomáciai csatározások felszínes okai, az udva
rok „ostobaságai", vagy egyes vezérek „személyes körülmé
nyei" félrevezessenek. Mindenkor a háborút vezető osztályok
politikáját és az azt meghatározó érdekeiket kell elemzés tár
gyává tenni. „Mert — ahogy Lenin írja — annak bizonyíté
kát) hogy mi a háború igazi szociális, vagy helyesebben osz
tály jellege, természetesen nem a háború diplomáciai történe
tében találjuk meg, hanem valamennyi hadviselő állam ural
kodó osztályainak helyzetét felölelő elemzésében", (Lenin Művei 
22. kötet, 196. o.) 

A marxista dialektikából és a marxi-lenini konkrét út
mutatásokból is következik, hogy a háborúk elemzésénél nem 
elegendő csak a hadviselő felek, a háborút vezető osztályok 
politikájának elszigetelt elemzése, hanem vizsgálat tárgyává 
kell tenni a hadviselő felek közti gazdasági, politikai, tör
ténelmi viszonyokat, a társadalmi rendet, s magát a korszakot, 
amelyben a háború folyik. 

Ezek képezik a legfontosabb irányelveket, amelyeket a 
háborúk vizsgálatánál a lenini elemzési módszer előír. Köz
tudomású, hogy nemcsak az imperializmus korában vannak osz
tályok és azoknak politikája, nemcsak az imperializmus korában 
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vannak államok, hanem minden osztálytársadalomban. S mi 
vel háborúk csak azóta léteznek, amióta osztályok és államok 
vannak, a történelem minden háborújára alkalmazni lehet a 
háborúk elemzésének Lenin által meghatározott fenti i rány
elveit. A háborúk elemzésének lenini módszerében tehát sem
miféle olyan feltétel, vagy megszorítás nincsen, amely annak 
alkalmazását csak az imperializmus korszakára korlátozná. 

A háborúk lenini elemzési és értékelési módszere szoro
san összefügg. ,,A marxizmus, vagyis a modern tudományos 
szocializmus szempontjából — tanítja Lenin — akkor, amikor 
a szocialisták azt beszélik meg, hogy hogyan kell értékelni a 
háborút, milyen álláspontot kell elfoglalni a háború tekinte
tében, a fő kérdés az, hogy miért viselik, milyen osztályok 
készítették elő és irányították az illető háborút". (Le
nin Művei 24. kötet, 413. o.) Az itt feltett kérdésekre 
a választ a háború lenini elemzése adja. A háború 
elemzését tehát a háború értékelése érdekében kell elvégezni. 

A marxista-leninista történelemszemlélet alapvető elve, 
hogy minden társadalmi jelenséget, az emberiség törénelmének 
minden eseményét a haladás szempontjából vizsgálja, értékeli. 
A háborúk értékelésénél is az az alapvető, hogy a haladást 
elősegítő, vagy akadályozó-e? 

A politikának — amelynek folytatása a háború — tar
talma, leglényegesebb ismertető jegye „igazi lényege" szerint 
a háborúkat két csoportra, igazságos és igazságtalan hábo
rúkra oszthatjuk. A politikai tartalmát aszerint ítéljük meg, 
hogy milyen osztály, milyen céllal vezeti a háborút. Az osz
tályok és a háború célja tehát a háborúk politikai tartalma 
elbírálásának alapja az általános emberi haladáshoz való vi
szonyuk az adott korban. Az osztályoknak az adott háború ide
jén betöltött társadalmi-politikai szerepét és a háborúra ve
zető politikájukat, a háború célját, éppen azért kell elemezni, 
hogy meg lehessen állapítani azoknak az általános emberi ha
ladáshoz való viszonyát. Igazságos annak a hadviselő félnek a 
háborúja, amelyiké az általános emberi haladás ügyét szol
gálja, azaz, ha háborúja haladó. Ellenkező esetben, azaz, ha a 
háborúja reakciós, egyúttal igazságtalan is. Az igazságos, jogos, 
vagy haladó háborúk, valamint az igazságtalan, bűnös (jog
talan), vagy reakciós háborúk, a háborúk politikai tar
talom, politikai jelleg szerinti megkülönböztetésének egy-egy, 
mégpedig ugyanazon kategóriáját alkotják. A haladó jelző 
közvetlenül utal a háborúnak az általános emberi haladáshoz 
való pozitív viszonyára. Az igazságos — jogos — jelző pedig 
a háborúinak morális, jogi szempontból való értékelése. A m o -
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ralis és jogi szempontból történő elbírálásnak az objektív 
alapja úgyszintén az általános emberi haladás. 

Ennek következtében a három sajátosság mindig együtt van 
meg egy-egy hadviselő fél háborújának értékelésében. Nincs 
olyan háború, amely igazságos, jogos, ugyanakkor reakciós, 
vagy amelyik igazságtalan, bűnös háború, de haladó. Akik 
ezt nem értik, nyilván elszigetelten ítélnek meg egyes hábo
rúkat, illetőleg a háborúknak egyes momentumait . Mert ami
kor például egy elnyomott nép, vagy nemzet háborújának jel
legét megítéljük, akkor nemcsak az illető nép, vagy nemzet 
helyzetét, hanem az egész nemzetközi helyzetet és háborújá
nak arra gyakorolt hatását is figyelembe kell venni. Előfordul
hatnak ugyanis olyan helyzetek, amelyekben egy-egy nép ön
magában véve jogos, igazságos szabadságharca időlegesen el
lentétbe kerülhet a haladás általános érdekeivel, s ilyenkor azt 
az utóbbinak alá kell rendelni, illetőleg aszerint értékelni. 
I lyen esetekben ha a függetlenségi harc bár önmagában 
tekintve haladó lenne is, de nem szolgálja az általános 
emberi haladást, így nem jogos, nem igazságos és nem 
szolgálja az illető nép érdekét sem. Továbbá az elem
zés feltárhat ellentétes jellegű momentumokat is egy had
viselő fél háborújában, de az értékelés', és ami különösen fon
tos, az adott háborúhoz való viszonyunk kialakítása is a mo
mentumok összegezése alapján történik. 

Lenin azonosként kezeli az igazságos-haladó és az igaz
ságtalan-reakciós háború fogalmát, azaz, azokat a háborúkat 
tar t ja igazságosnak, amelyek előmozdították az emberiség fej
lődését. Ezt írja: „ . . . vannak igazságos és igazságtalan hábo
rúk, a haladást szolgáló és reakciós háborúk, olyan háborúk, 
amelyeket haladó osztályok és olyanok, amelyeket maradi, osz
tályok folytatnak, olyan háborúk, amelyek az osztályelnyomás 
megszilárdítását és olyanok, amelyek annak megdöntését szol
gálják." (Lenin Művei 29. kötet, 346. o.) Továbbá: „ha a háború" 
igazi lényege „például az idegen nemzeti elnyomás megsemmisí
tése (ami különösen tipikus az 1789—1871-es évek Európá
jára), akkor az elnyomott állam, vagy nemzet részéről 
a háború haladó jellegű." (Lenin Művei 23. kötet, 23. 
o.) Az ilyen típusú háborúkat művei más részeiben 
gyakran jogosnak, igazságosnak nevezi. A marxizmus-leninizmus 
az általános emberi haladás szempontiából ismeri el az el
nyomott, kizsákmányolt osztályok jogát az elnyomás és a ki
zsákmányolás elleni védelemre és az elavult, a haladást aka
dályozó társadalmi rendszer elleni harcra, mer t ezek a harcok 
a haladást szolgálják. A rabszolgáknak a rabszolgatartók elleni 
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háborúi a rabszolgarendszert, a feudális parasztok háborúig 
valamiint a feltörekvő burzsoázia osztályháborúi a feudális 
urak ellen a feudalizmust segítettek megdönteni, a proleta
riátus osztályháborúi pedig a kapitalizmus megdöntését, vagy 
a megdöntött kizsákmányolók hatalma visszaállításának meg
akadályozását célozzák. Ezek a forradalmi háborúk igazsá
gosak, mer t a haladást szolgálják. 

A marxizmus-leninizmus elismeri a népek, nemzetek jo
gát a független állami életre, s ezt a termelőerők fejlődése, az 
általános emberi haladás szempontjából kiindulva teszi. Azok 
a háborúk, amelyeket a történelem folyamán néptörzsek, népek, 
nemzetek leigázása, lakosságának kifosztása céljából — tehát 
igazságtalan célokból viseltek, nem lehettek haladást szolgáló 
háborúk még akkor sem, ha fejlettebb társadalmi rendszerű 
államok viselték is elmaradottabb országok ellen. A burzsoá
ziának például a feudális, vagy az ősközösségi rendszerben 
élő népek ellen folytatott háborúi, azok leigázása és kifosz
tása céljából, igazságtalan háborúk és nem szolgálják a haladást 
sem, ugyanis akadályozzák a leigázott népek gazdasági és egy
úttal politikai és társadalmi fejlődését. Jól példázza ezt az, hogy 
az imperialista hatalmak a gyarmatokon nem segítették elő 
az elavult társadalmi rendszerek és gazdasági elmaradottságuk 
felszámolását, hanem ellenkezőleg, konzerválták azokat. Nem 
hagyható figyelmen kívül éppen a haladás szempontjából az a 
tény sem, hogy a leigázás nemcsak a gyarmatokon tölt be 
reakciós szerepet, hanem az elnyomó országokban is, a pro
letariátusnak a szocializmusért folytatott harcát hátrányosan 
befolyásolja. 

Egyébként a fent közölt idézetekből is az derül ki, hogy a 
háborúk lenini értékelésének szempontja az adott háború v i 
szonya az általános emberi haladáshoz. A haladás viszont nem
csak az imperializmus korszakának sajátossága, hanem az em
beriség egész történelmére vonatkozó fogalom. így a világ
történelem minden háborúja értékelésének alapját képezheti. 

Lenin több munkájából különben félreérthetetlenül meg
állapítható, hogy ő maga nem csak az imperializmus és nem 
is csak a kapitalizmus korszakának háborúira, hanem a feuda
lizmus és a rabszolgatartó társadalmak háborúira is alkal
mazta az igazságos, illetve az igazságtalan értékelést. Például 
ezt írja: „ . . . azt valljuk, hogy a polgárháborúk, vagyis az e l 
nyomott osztályoknak az elnyomó osztály, a rabszolgáknak a 
rabszolgatartók, a jobbágy parasztoknak a földesurak, a bé r 
munkásoknak a burzsoázia ellen viselt háborúi jogosak, ha 
ladó jellegűek és szükségszerűek." (Lenin Művei 21. kötet,301. 
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o.) És hogy nemcsak az imperializmus korszakában értékelte 
igazságosnak az elnyomott osztályok háborúit, azt világosan 
láthatjuk 1918. augusztusában tar tot t beszédének következő 
mondataiból: „ . . . viseltek olykor háborúkat az elnyomottak 
érdekeiért is. Spartacus1 a leigázott osztály védelmére indított 
háborút. Ugyanilyen háborúk folytak a gyarmati elnyomás 
korszakában stb. Ezek a háborúk igazságos háborúk voltak, 
ezek a háborúk nem ítélhetők el." (Lenin Művei 28. kötet, 68. o.) 

Lenin értékelési módszerét nemcsak a kapitalizmus, a 
feudalizmus és a rabszolgatársadalmiak osztályháborúira alkal
mazta, hanem valamennyi osztálytársadalom államok közti há
borúira is. Inessza Armandnak írott egyik levelében az államok, 
nemzetek közötti háborúk három fő típusát határozta meg, s 
azt írja: „(I) A három fő t ípus: az elnyomott nemzet és v i 
szonya az elnyomó nemzethez . . . Általános szabály szerint a 
háború jogos az elnyomott nemzet részéről (függetlenül attól, 
hogy katonai értelemben védelmi, vagy támadó háborúról 
van-e szó). (II) Két elnyomó nemzet közti viszony. Harc a gyar
matokért, piacokért stb. (Róma és Karthágó, Anglia és Német
ország 1914-17-ben) általános szabály szerint az ilyen há
ború mindkét fél részéről rablás, s a demokráciának (és a szo
cializmusnak) ezzel a háborúval szemben elfoglalt álláspontját 
ez a szabály határozza meg: »ha két tolvaj verekszik, pusz
tuljon el mind a kettő . . . « (III) A harmadik t ípus: Az egyen
jogú nemzeteik rendszere. Sokkalta bonyolultabb kérdés! ! I 

Különösen akkor, ha a civilizált, aránylag demokratikus nem
zetek mellett ott van a cárizmus. Ez volt, (körülbelül) a hely
zet Európában, 1815—1905-ig." (Lenin' Művei 35. kötet, 
254. o.) Abból, hogy Lenin a két nemzet közti, mindkét 
részről igazságtalan háborúra példaként Róma és K a r 
thágó háborúját is felemlíti, nyilvánvaló, hogy a nemzetek 
közötti háborúk három típusát az osztálytársadalmak egész ko 
rára is érvényesnek tartotta, s hogy olyan korok államok közötti 
háborúit is e három kategóriába kell sorolni, s azok szerint é r 
tékelni, amikor még nem voltak burzsoá nemzetek. Ugyanerre 
lehet következtetni a „Pártprogram felülvizsgálatához" c. cik
kében írottakból is. „A h á b o r ú k . . . jellemzők — írja — mind a 
rabszolgaságon, mind a jobbágyságon alapuló gazdasági rend
szerre. Imperialista háborúk ugyancsak előfordultak mind a 
rabszolgaság talaján (Róma és Karthágó háborúja mindkét 
részről imperialista háború volt), mind a középkorban, mind a 
kereskedelmi kapitalizmus korában. Minden olyan háborút , 
amelyben mindkét fél elnyom idegen országokat, vagy népe
ket, és a zsákmány felosztásáért, azért harcol, hogy „ki nyom-
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jon el, vagy fosztogasson többet", nem nevezhetünk másnak, 
mint imperialista háborúnak." (Lenin Művei 26. kötet, 155. o.) 

Tovább sorolhatnánk még azokat a megállapításokat, ame
lyek azt bizonyítják, hogy Lenin a háborúk politikai tartalom 
szerinti igazságos és igazságtalan megkülönböztetését nem kor
látozta az imperializmus korszakára. 

Ezért fontos és elengedhetetlen a történészek számára, 
hogy ha meg akarnak maradni a marxista—leninista történe
lemszemlélet alapján, a múlt háborúinak elemzésében és érté
kelésében a lenini elemző és értékelő módszert alkalmazzák. 
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KÖZLEMÉNYEK 

ISMERTETÉS A HADTÖRTÉNELMI INTÉZET 
ÉS MÚZEUM HADTUDOMÁNYI TÉRKÉPTÁRNAK 

MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ANYAGÁRÓL. 

Kocsy Gyula alezredes 

Földünkről, vagy annak egy-egy részéről hű képet térkép 
segítségével alkothatunk. Ma már nemcsak a katona felszerelésé
hez tartozik a térkép, hanem a gazdasági építőmunka nélkülöz
hetetlen eszközévé, a különböző szakterületeken dolgozó tudo
mányos kutatóknak is segítőjévé vált. Az utóbbi évtizedekben a 
térképek iránti fokozódó kereslet önálló, vagy egy könyvtár, 
vagy levéltár kötelékében működő, de azok munkájától függet
lenített t é r k é p t á r a k kialakulását eredményezte. így alakult 
ki fokozatosan Intézetünk Térképtára is, amely gazdag anyagá
val a különböző tudományágak kutatói rendelkezésére áll. 

Annak előrebocsátásával, hogy nemcsak hazánkban, hanem 
külföldön sem alakult ki egy általánosan elfogadott rendszer a 
térképek csoportosítására, tárolására, katalogizálására, ismertet
jük a Térképtár anyagának tagozódását, mely egyúttal a gyűjtés 
köréről is tájékoztatást nyújt. 

A Térképtár és Tervtár tagozódási táblázata: 

A. I.—'VI. jelzetek alatt: Általános térképek a világegyetemről: ég-
boltozati térképek, világ- és földtérképek, 
történelmi atlaszok, térképek nagyobb föld
részekről, földrajzi talaszok és szaktudo
mányos térképek. 

B. I.—XV. jelzetek alatt: Európa térképei (országonkénti felosztás
ban) 

C. jelzetek alatt: Afrika térképei. 
D. jelzetek alatt: Amerika térképei. 
E. jelzetek alatt: Ázsia térképei. 

133 



F. jelzetek alatt: 

G. jelzetek alatt: 

G. I. jelzetek alatt: 

G. II. jelzetek alatt: 
G. III. jelzetek alatt: 
G. IV. jelzetek alatt: 
G. V. jelzetek alatt 
G. VI. jelzetek alatt: 
G. VII. jelzetek alatt: 

H. jelzetek alatt: 
H. I., IL, III/a—e., IV. a—g. 
jelzetek alatt: 

J . I.—XVI. jelzetek alatt: 

K. I.—XI. jelzetek alatt: 

L: A, B, D, J, R jelzetek alatt: 

Ausztrália térképei. 
(A fenti csoportokon belül a, b és c jel
zetek alatt külön alosztásban találjuk a po
litikai, fizikai és szaktudományos térképe
ket.) 
Tervek (tervvázlatok) városokról és kör
nyék térképek: 
Európa országonkénti felosztásban: 
(a—m alosztásban) 
Afrika 
Amerika 
Ázsia 
Ausztrália 
Városi látképek. 
Egyes épületek, várak, laktanyák, kasté
lyok stb. látképei és tervrajzai. 
Hadi térképek címszó alatt. 

A különböző korok háborúinak térképei. 
A jelzeteken belüli sorrend: 
Hadműveletek, menet és elhelyezési, tábo
rozási, csata és ütközet, ostrom, állások, el-
sáncolások, erődítések térképei. 
(Korszak és betűsor szerint tagolva.) 
Táborozások, gyakorlatok, hadi játéktervek 
(országok, országrészek szerint). 
Országleírások: egész országok, országré
szek, egyes vidékek, városok, utak, folyók, 
erődítések. 
Országleírások: Általános rész, Balkán, Né
metország, Olaszország, Oroszország. 

Gyűjteményünk forrásanyagul szolgálhat a különböző tu
dományágak számára: 

— A kartográfia fejlődésének tanulmányozásához, föld
rajzi, gazdasági, településföldrajzi, vízrajzi stb. adatok megisme
réséhez, összehasonlításához : 

— a feudális korszak maradványainak ismertetéséhez: 
—' a parasztság szállásbirtokai, szétszórt tanyái, a kevés

számú rossz országút, a szabályozatlan folyók árterei, a mocsaras 
vidékek, a már időközben lecsapolt tavak stb. tanulmányozásá
hoz: 

— a közlekedési hálózat fejlődésének vizsgálatához: 
— a mesterségek, iparok, állattenyésztés, a mezőgazdasági 

termelés gazdag ábrázolása a jelkulcsokban és kifejezése a tér
képek magyarázó szövegeiben, továbbá a természeti kincsek és 
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a feldolgozó iparok helyét ábrázoló szaktudományos térképek a 
kapitalista gazdálkodás vizsgálatához stb. 

— a birtokpolitika, a néprajzi vonatkozások, az osztrák el
nyomó törekvések, az egyház befolyásának szemléltetéséhez, a 
viselettörténethez s egyéb néprajzi adatokhoz: 

— a városok, falvak rendezésének tervezéséhez, épületek, 
laktanyák építésének vizsgálatához (az erődítéseket különös 
gonddal ábrázolják a térképeken): 

— a különféle csaták, ostromok stb. vázlatai, a hadműve
leti megmozdulások kéziratai, metszett vagy nyomtatott anyag 
a különböző háborúkban használt topográfiai térképek nemcsak 
a hadviselés fejlődésére, hanem pl. az egészségügyi intézmények, 
csapattestek, magasabb parancsnokságok békebeli elhelyezé
sére, az akkor használt fegyverzetre, felszerelésre stb. igen szem
léltető adatokat nyújtanak: 

— a történeti képábrázolásnak is fontos forrásanyaga a tér
kép díszítő elemeként a széleken, vagy a térkép szabaddá tett 
mezejében alkalmazott figurális kompozíció stb. Néha még a 
térképkészítés és felmérés módját, a hozzá használt eszközök 
ábrázolást is megtalálhatjuk a térképeken. 

— A művészet-, az építésztörténész a perspektivikus és 
homlokrajzos ábrázolásokból rekonstruálhatja az egyes épületek 
alaprajzát és építészeti stílusát is. Ezt a kört bővíti a XVIII. szá
zad elejétől meglevő tervtári anyag, melyben a katonai, vagy 
katonai vonatkozású épületek, erődítések alaprajzait, építési 
adatait is megtalálhatjuk. 

Gyűjteményünk gazdag adatai nagyrészt még mindig isme
retlenek, a szakkörök előtt, bár 1950 óta évente átlag 300 kuta
tó t szolgáltunk ki. A muzeális gyűjtés és tudományos feldolgozás 
állami feladat és ezért rendezési, leltározási munkánkat nem 
tekinthetjük öncélúnak. Arra törekszünk, hogy a szükséges 
segédeszközök elkészítésével és rendelkezésre bocsátásával biz
tosítsuk az it t elfekvő gazdag adatok feltárását és hasznosítását. 

A Térképtár dolgozói évek óta azon fáradoznak, hogy az 
anyagot olyan csoportosításokban őrizzék, mely lehetővé teszi 
azok felhasználását a tudományágak legszélesebb területén, még 
akkor is, ha jelenleg nem állanak rendelkezésére katalóguscédu
lák. 

A Térképtárban őrzött történelmi térképanyag muzeális ér
tékét igen nehéz felbecsülni. Szép számban találhatunk olyan 
kéziratos térképeket, melyek nemzeti kincsnek tekintendők. 
Ezek sorát a fametszés, rézmetszés, majd kőnyomat útján ké
szült térképek követik. 
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Ez a történelmi anyag — a fentebb vázoltakon felül — p ó 
tolhatatlan segítséget nyújt egyéb adatok megismeréséhez is és 
rávilágít a kor földrajzi elképzelésére, a rajtuk talált helynevek 
pedig segítenek a helytörténet művelőinek a rég eltűnt falvak,, 
folyók, mocsarak, tavak, sőt épületek felderítéséhez. 

Még akkor is felhasználhatók ezek az adatok, ha tudjuk,, 
hogy a XVIII—XIX. század közepéig készült kartográfiai fel
dolgozásokat nem a mai értelemben vett hivatásos térképészek,, 
hanem katonák, hadmérnökök, fizikusok, matematikusok, utazók 
és képzőművészek készítették. Ezeken a térképeken, melyeket 
művészek kiviteleztek, sok esetben több szerepet kapott a k é p 
zelet, mint a természettudományos és földrajzi ismeret. Ha ada 
taikat fenntartással is fogadjuk, megvan a lehetőség arra, hogy 
több munkát, egykorú országleírásokat, vagy fenmaradt statisz
tikai feljegyzéseket egybevetve hasznosítsuk őket. 

Gyűjteményünk zömét a topográfiai (katonai) térképek a l 
kotják: ezeket már úgy készítették, hogy alkalmasak legyenek a 
hadügyi és az adózás céljaira is. Ezek már nemcsak hadművele
tek előkészítésére, végrehajtására voltak használhatók, hanem a l 
kalmasak azok történelmi feldolgozására is a ma emberének. 

Gyűjteményünk jól szemléltetheti a különböző országok 
azon törekvését is, hogy a saját területükről jó és korszerű tér
képeket készítsenek, valamint azt is, hogy ezen túlmenően a 
szomszédos területekről is szerezzenek be térképeket és azokat 
saját részükre is sokszorosítsák. 

Térképtárunk őrzi az összes régi sztereo térképeket. Te l 
jesen külön kezeljük az ún. egyedi térképeket, külön a katonai 
(topográfiai) térképeket, valamint a tervtári anyagot. 

1951 óta a Térképtár gyűjteménye (több mint 21 000 té te l 
szám alatt) 244 805 térképpel, atlasszal, szakkönyvvel, légifény
képpel szaporodott, melyhez 5000 térképet még hozzá kell 
számítanunk, amit már átvettünk, de szerzeményezése még, 
hátra van. 

E gyarapodás kimutatásában nem szerepel a „Tervtár'" 
anyaga, melynek számbavétele, szerzeményezése és így cédulá
zása sem történt meg. Az anyag azonban kutatható, mert tá ro
lása helységek és azokon belül laktanyák, épületek szerint kü 
lön iratcsomókban történik. A következőkben rövid ismertetést 
adunk a nálunk őrzött fontosabb anyagokról. 

Megtalálhatók Térképtárunkban a ókori térképek másola
tai, melyek tökéletlen eszközökkel megrajzolt színes világtér
képek és útleírások. Ezek az ismert tengerpartokat, főútvonala
kat, a főbb h: lyeket és katonai állomásokat tüntették fel. 
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Hazánk legrégibb ábrázolása VI. századból származó róma i 
úti térképek egy másolati töredéke 12 színes pergament lapból' 
álló Castorius térképe (Peutinger tábla), amely a 4. és 5. 
lapon tüntet i fel Pannóniát, a 6. és 7-en pedig Dáciát láthatjuk. 
Nemcsak fotómásolatban van meg, hanem színes másolatokban, 
melyeken megtalálhatók a római országutak és a mellettük: 
fekvő helységek, a katonai táborhelyek és állomások. Feltünteti 
az erdőségeket, a fontosabb hegyvonulatokat, az u takat metsző 
folyókat. Megírja a helységeket és az útirányt. Az utak távol 
ságát mérföldben adja meg. 

Magyarország első térképét Lázár deák (Bakócz Tamás ér 
sek titkára) 1528-ban készítette. Toronnyal jelzi a városokat és 
még az egyes várakat is. A mohácsi csatát felvonuló seregekkel 
ábrázolja. 
(Részletes ismertetést lásd: dr. O. Harmos Eleonóra: Magyar 
ország térképe 15284>ól. Térk. Közi. 1931. I. köt. 3. füzet.) 

A század másik híres térképésze Honterus János, aki Erdély
térképét készítette el. 

A harmadik neves térképrajzoló Lazius Farkas volt, aki 
megrajzolta Magyarország térképét 1556-ban. Lazius mint ka to 
naorvos a császár parancsára utazásai alapján készítette el: 
,,Karte des Ungarischen Kriegsschauplatzes vom Jahre 1556." c. 
térképét. A sok kis részlethiba mellett említésre méltó, hogy a 
Duna folyásánál elhagyja a váci derékszögű kanyart, a tihanyi 
félszigetet pedig a somogyi oldalra rajzolta. (Lásd: Oberhummer 
és Wieser: Die Karte von Lazius.) 

Lazius hatása sok térképen észlelhető: ilyen pl. 1684-ből 
Stier Márton százados, később erődépítő mérnök „Königreich 
Ungarn . . . " 12 lapos térképe. ' 

Magyarország sok váráról készítettek a XVII. századból jó 
térképeket. Ezek közül Marsigli, Hallart, Anguissola kiváló v á r -
és látképeit is megtalálhatjuk gyűjteményünkben. Külön is em
lítésre méltó Marsigli: Danubius Pannonico-mysicus 6. kötet
ben 1726-ban kiadott munkája. 

Megvan Müller János 4 lapos térképe fénymásolat
ban 1709-ből, melyet mintegy 100 évig katonai térkép
ként használtak. Mikoviny Sámuel mérnökőrnagy 1735—42-
ből származó több eredeti kéziratos térképét nemzeti kincsként 
őrizzük. Közülük az egyik segített hozzá bennünket, hogy Ber
csényi egyik levelének keltezés helyét térképen is megtaláljuk. 
Ö volt az első magyar térképész, aki tudományos alapon sok tér
képet készített Magyarország egyes megyéiről. Gyűj teményünk
ben szerepel Müller Ignác 12 lapos térképe 1769-ből, mely kizá— 
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rólag katonai célból készült, és Ballá Antal: Pest — Pilis Solt 
megyéje 1793-ból. 

Meg kell még azt is említeni, hogy a század elején elké
szített térképlapokból összetoldozott áttekintő térképlapok nem 
elégítették ki a XVIII. század hadműveleteinek térképszükségle
teit, ezért sok vázlatot készítettek kiképzett hadmérnökök első
sorban várak, erődök és azok közvetlen környékéről. 

Ilyen pl. Langer: Budavár kéziratos térképe 1749-ből, mely
nek adatait a vár helyreállítása során jól tudták használni: Jon. 
Matth. Korabinszky: Atlas Regni Hungáriáé . . . 60 lapos 1804-
ben kiadott térképei: 

— Görög-Kerekes-Márton: Magyar Átlás, azaz Magyar, 
Horvát és Tót országok vármegyéi s szabad kerületei és határ 
őrző katonaság vidékének közönséges és különös táblái (Bécs 
1802—1811) 60 lap repertóriummal; 

— Lipszky János: Mappa Generalis Regni Hungáriáé 1806-
ban kitűnő repertóriummal kiadott 12 lapos térképe; 

— Karács Ferenc: Európa Magyar Atlasa (1834—1838) 
21 lapból. Említést kell még tennünk: 

— Vásárhelyi Pál: kéziratos Duna térképeiről 1836-ból; 
— Falion: Das oesterreichische Kaisertum 9 lapos térké

péről, mely 1822—1887 között több kiadást ért meg; 
—Schedius Lajos és Blaschnek Sámuel: Magyar Ország, 

Horvát, Tót, Dalmát és Erdély Országok, a tengermellék, kato
nai határőrvidék Földképe (1833—38) melynek 1847-i kiadá
sát használták 1848/49-ben; 

— Aszalay József: Mappa Generalis . . . Regni Hungáriáé 
. . . 4 lap 1 füzettel 1849-ből; 

— Scheda: General-Karte der österr. Kaiserstaates 20 lap 
1856-ból, amit az osztrák vezérkar használt 1866-ban hadmű
veleti térképként a porosz—osztrák háborúban. 

Gyűjteményünk zömét a topográfiai térképek adják, me
lyeknek sorsát a Monarchia I. katonai felmérésével (Josephini-
sche Aufnahme) szelvényei ismertetésével kezdjük. Ez a fel
mérés 1763—1787 közötti években 2 : 28 800-as méretarányban 
országrészenként, tar tományonként és nem egységes rendszer
ben készült. 

A térképeket minden országban titkosan őrizték. Ez is az 
udvari haditanács levéltárának mélyén pihent és uralkodói en
gedélyt kellett szerezni a betekintésre. Ezeket a színes térkép
lapokat a Kriegsarchiv kincsként őrzi a hozzájuk tartozó ország
leírásokkal együtt. 

E szelvényekből 
963 db esik7 a történelmi Magyarországra, 
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280 db Erdély és 
208 db a Temesi bánság területére. 

Minden szelvényről 1 eredeti és 1 másolati példány készült 
64x42 cm-es nagyságban. Számozásuk oszlopok és azokon be
lül övek szerint történik. 

A magyarországi szelvények B IX. a 527. jelzet alatt ta 
lálhatók typon, vagy fotómásolatban és részben ki vannak szí
nezve. Rendelkezésünkre áll minden szelvényről 1—1 mikro
film és 1—1 síkfilm 13x18 cm-es nagyságban, melyekről kifo
gástalan másolatok készíthetők. A térképekhez 7 kötet ország
leírás is tartozik. Ezek mikrofilmen és fotómásolatban állnak 
rendelkezésünkre. A MTA gondozásában egy munkaközösség 
fokozatosan kiadványt készít el róluk és az I—XIV. oszlopok 
anyaga 1964-ben könyvalakban jelenik meg. 

A B IX. a 715. jelzet alatt őrzött, Erdélyt ábrázoló térké
pekről csak mikrofilm és róluk 30x40 cm-es nagyságban ké
szített fotómásolat van birtokunkban. A térképekhez tartozó 4 
kötet országleírás szintén megvan fotómásolatban. 

A B IX. a 577. jelzet_alatt tárolt Temesi bánság térképeiről 
13x18 cm-es síkfilm és róluk készült 30x40 cm-es fotómásolat 
áll a kutatók rendelkezésére. 

Az I. katonai felmérést a hétéves háború tapasztalatai 
alapján Daun és Lacy tábornokok javaslatára még Mária Teré
zia rendelte el és a munkálatok irányítását a hadvezetőség vette 
kezébe. 

A térképen feltüntetik az ország-, megye- és kerülethatá
rokat, különbséget tesznek az utak között. Van ország-, posta-, 
mű-, kocsi-, mezei-, erdei-, gyalogút és ösvény, jelöli a mély, 
feltöltött és gátutakat is. Megtaláljuk a postaállomásokat, a vám 
és harmincadhelyeket. Alaprajzban ábrázolja a településeket. 

A vízrajza is igen változatos. Feltünteti a forrásokat, paca
kokat, folyókat a szigetekkel, csatornákat, tavakat, de ábrá
zolja az átkelőhelyeket kocsik, lovak, gyalogosok részére kü
lönféle teherbírású hidakkal. 

Feltünteti a rétek, legelők, szántók, szőlők, dohánykertek 
stb. területeit is, a talajviszonyokat, a nád, mocsár, futóhomok 
és szik kiterjedését. 

A névrajza is igen gazdag. 
A térképről leolvasható adatokat egészíti ki az ún. „ország

leírás" (Landesbeschreibung), melyben olyan adatokat találha
tunk meg, melyeket a térképen nem lehetett kifejezni. Pl. egyes 
helységek távolsága órákban (1 óra = 5000 lépés), a lakott he
lyek szilárd épületeit, a vizek mélységét, szélességét, a gázlók, 
kompok helyét, az utak járhatóságát különböző évszakokban, 
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az erdők faféleségeit stb. Utal a csatahelyekre, épületromokra 
és egyéb hasznos, főleg történelmi és régészeti adatokra. 

A térképek és az országleírások forrásértékét növeli, hogy 
egységes szempontok alapján végezték az adatok feljegyzését. 

Az utóbbi évek folyamán igen eredményesen használták a 
különféle tudományágak a népgazdasági tervező munkájuk so
rán gyűjteményünknek ezt a gazdag forrásértékű anyagát, mely 
még könnyebben kutathatóvá válik, ha az országleírás nyom
tatásban is megjelenik. 

A fent ismertetett térképeket nem sokszorosították. Róluk 
csak titkos használatra készült kéziratos térkép. A magyar
országi lapokról Neu ezredes 39 lapos 1:115 200-es térképet ké
szített, melyről 18x24 cm-es üvegnegatívot szereztünk és má
solatokat készítettünk. Ezeket is gyümölcsözően használta fel 
több intézmény. 

Erdélyről pedig Jeney őrnagy (később tábornok) 24 lapon 
1 : 96 500-as térképet rajzolt. Erről is 18X24 cm-es üvegnega
tívok alapján készítettünk másolatokat. 

A II. katonai felmérést (Franziszeische Aufnahme) II. Fe 
renc császár 1806-ban rendelte el. Ez már tudományos alapon, 
összefüggő rendszerben — a Cassini-féle francia térképezés min
tájára — 1807—1869. között, gyakori megszakításokkal, szintén 
l:28 000-es méretarányban készült. Teljes befejezésre azonban 
nem került. 

A B IX. a 530. jelzet alatt sóskópia másolatban — eredeti 
nagyságban — őrizzük ezt az értékes anyagot, mely az I. ka
tonai felmérésnél sokkal pontosabban, több részlettel ábrázolja 
a történelmi Magyarországot és külön Erdélyt. Mint új adato
kat, a vasútvonalakat is megtaláljuk a térképen. A gazdaság
történeti és egyéb vizsgálatok mellett ez a térképanyag ábrá
zolja az 1848/1849-es szabadságharc eseményeinek nyomonkí
séréséhez szükséges korabeli terepviszonyokat. 

E lapokról készítették az 1:144 000-es térképünk 141 szel
vényét, és az országonként, tar tományonként kiadott 1:288 000-
es térképeket is, melyből 16 szelvény fedi hazánk területét. 

Itt kell megemlíteni az 1:300 0Ö0-es térképlapokat, ame
lyeket 1878-ban a berlini kongresszuson a határok kijelölésé
nél használtak, valamint az ennek felhasználásával készült 
1:300 000-es „Marschroutenkarte" lapjait. 

A III. katonai felmérés lapjait B IX. a 397. jelzet alatt 
tároljuk. Ez a felmérés 1:25 000-es méretarányban az 1869— 
1887-es években készült. A színes felvételi lapokból több ere
deti példány megmaradt. Ez azonban még nem volt szabatos 
felmérés. 
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Egyre több és új jeleket találhatunk a térképeken: a kü
lönféle minőségű utak, vasutak, vizek, hidak, települések és 
művelési ágak pontos megjelölésére. E térkép nyomdai sok
szorosítását nem tervezték és csak később készítettek róluk 
fekete-nyomatokat. 

E felvételi lapok képezték alapját a részletes l:75 000-es 
térképeknek, melyeket a szükséges generalizálások után készí
tettek el és fekete színben sokszorosítottak. Ez a munka 1873-
tól 1889-ig tartott. Egy lap 4 db 1:25 000-es szelvény területét 
ábrázolja. A lapokat B IX. a 33. jelzet alatt találhatjuk meg. 

Ujabb átdolgozások eredményeként került kiadásra 5 szín
ben Közép-Európa 1:200 000-es általános térképe, melyből az 
1887-től 1913-ig megjelent 265 térképlapot a B II. a 39. jelzet 
alatt őrizzük, valamint az 1:750 000-es áttekintő térképek, me
lyekből az 1882—1886. években kiadott 5Î lapot B II. a. 26. 
jelzet alatt találhatjuk meg. 

A IV. vagy „Szabatos felmérés" (Präzisions Aufnahme) 
1896-ban kezdődik. De ebből csak kevés lap készülhetett el, 
mert 1914 júliusában az I. világháború miatt beszüntették. A há
ború azután egészen új irányt adott a jövő térképezésének, 
A felsoroltakat követően különleges térképek is készülnek, me
lyek felsorolása külön katalógus kiadását igényelné. 

Az 1920-as években a Térképészeti Intézet a szükséges alap
anyagok felhasználásával, később helyesbítésével, majd telje
sen új felmérésekkel új és újabb térképeket készített. 

Erődök, lőterek, táborhelyek stb. környékén 1:12 500-as 
és 1:10 000-es felméréseket is végeztek. Űj méretarányként je
lent meg az 1:50 000-es térkép. 

A Térképészeti Intézetnél készült térképből több példányt 
kapunk, hogy azokat muzeális célokra megőrizzük. A könnyebb 
áttekintés érdekében a topográfiai térképeinket méretarányok 
szerint tároljuk és a szelvények összes kiadása egymás mellett 
található meg. Ez lehetővé teszi, hogy a vizsgált terület vál
tozásait azonos méretarányú térképen figyelhessük meg. 

Azok számára, akik a felsorolt térképekkel részletesebben 
is szeretnének megismerkedni, ajánljuk, olvassák el: 

Paldus József ezredes: Katonai térképek készítése II. Jó
zsef császár idejében. (Hadtört. Közlemények 1917. évf.) 

Eperjessy Kálmán: Kézirati térképek Magyarországról a 
bécsi levéltárban. Szeged, 1928. 

Dr. Borbély A. és dr. Nagy Júlia: Magyarország I. katonai 
felvétele II. József korában. Térk. Közi. 1932. 

Gazdag László: Hazánk területét ábrázoló régi helyszín
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rajzi térképek a Hadtudományi Térképtárban. Földrajzi KözL 
1958. 2. szám. 

Térképtárunk eddigiekben ismertetett anyaga természete
sen csak ízelítőül szolgálhat azok számára, akik kíváncsi szem
mel már régóta várják, hogy az újjászervezett és átrendezett 
gyűjteményünk teljesen kitárja kapuit a különféle tudomány
ágak kutatóinak széles tábora előtt. 

Ezt kívánjuk minél gyorsabban lehetővé tenni azzal, hogy 
a most folyó leltározó munkánk befejezése után sürgősen meg
kezdjük a térképek címfelvételének készítését, melyek azon 
felül, hogy segítik a térképek kikeresését, alapul is szolgálnak, 
hogy gyűjteményünk 1—1 csoportjáról folyamatosan annotált 
katalógusokat adhassunk a kutatni vágyók kezébe és ezzel te
gyük ismertebbé térképeinket. 
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SZEMLE 

ROBERTO BATTAGLIA 

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ 

Kossuth Könyvkiadó 1963. 409— o. 

Igen örvendetes, hogy 
a második világháború tör
ténetéről egyre több ösz-
szefoglaló munka jelenik 
meg magyar nyelven. A 
Kossuth Kiadó a szóban 
levő munka kiadásával 
azért is nagy szolgálatot 
te t t a magyar történészek
nek és általában az olva
sóknak, mer t ez az első 
munka, .amely nyugati 
szerzőtől jelent meg ma
gyar nyelven. Mindjárt 
hozzá is kell tenni, hogy 
a választás jól sikerült. 

Battaglia könyve bár 
nem ta r t igényt a tudo
mányos monográfiák elé 
támasztott követelmé
nyekre, mondanivalójá
ban azonban alig marad 
el ettől. 

A könyv tar talma felöleli mindazokat a fontos - - politikai" 
és katonai — kérdéseket, amelyek alapvetően meghatározták. 
a háború menetét és kimenetelét. Elmondható, hogy az esemé
nyek — különösen a kor történészei számára — nem ismeret
lenek, de Battaglia által felsorakoztatott tények jelentősen b ő -
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vítik a történészek ismereteit egy-egy kérdésben. Különösen 
vonatkozik ez azokra az adatokra, amelyeket a szerző Olasz
országnak a második világháborúban betöltött szerepéről tár 
elénk. A könyv nyelvezete — könnyed stílusa — viszont min
den olvasó számára lehetővé teszi, hogy kellemes olvasmány
ban legyen része. Amit még a könyv érdeméről feltétlenül el 
kell mondani az az, hogy a szerző következtetéseit nem akarja 
dagályos szavakkal rákényszeríteni az olvasóra, hanem a té
nyek logikus, nagyon meggyőző felsorakoztatásával éri el azt 
a célt, hogy maga az olvasó vonja le azt a következtetést, amit 
az író akar. 

Az előzmények tárgyalásánál a szerző nagyon határozot
tan körvonalazza a háború előtti politika és diplomácia manő
vereit, valamint az egyes országok belső viszonyait. Ezután 
meggyőzően vonja le azt a következtetést, hogy a második vi
lágháborút nem a felszíni események, hanem a kapitalista or
szágok belső problémái érlelték meg. 

Nagyon megyőzőek azok a részek, amelyekkel a müncheni 
politika valódi céljait mutatja be, s azok, amelyekkel bebizo
nyítja, hogy ezzel a politikával — a nyugati hatalmak — lé
nyegében a saját maguk által teremtett helyzetnek lettek az 
áldozatai. 

A nyugati hadjárat leírásánál a szerző szembeszáll a bur
zsoá történészek azon történelemhamisításával, mely szerint 
„a kommunisták csak a Szovjetunió megtámadása után vállal
tak részt az áldozatokban és a harcokban" (158. o.). Tények 
sorozatát állítja szembe ezzel a rágalommal. 

A nyugati hadjárat egyébként részletes leírásában egy kis 
szépséghiba is becsúszott (77. o.), amikor a szerző az Eben 
Emael-i erődnek a német ejtőernyősökkel történő elfoglalá
sáról ír. Azt írja: az erődöt , , . . . valószínűleg német ejtőernyő
sök vették be . . . " Nem tartom valószínűnek, hogy Battaglia 
ne ismerné Alkmar Hove: Achtung Fallschirmjäger! c. köny
vét, amelyben Hove részletesen leírja, hogy hogyan foglalták 
el a német légideszant csapatok Eben Emael erődjét. 

A második világháború a maga teljességében a Szovjetunió 
megtámadása, s a japán fasiszták távol-keleti agressziója után 
bontakozott ki. Battaglia szakavatott kézzel rajzolja elénk azt 
a gigászi küzdelmet, amely szinte az egész világot átfogta, s 
amelynek fő terhét a szovjet nép viselte. A kommunista író 
pátosszal í r arról a gigászi küzdelemről, amelyet a szov
jet nép vívott hazája szabadságáért és függetlenségéért. Nem 
lehet — még húsz év után sem — nem legmélyebben felhábo-
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Todni azokon a gonoszságokon, amelyet a német fasiszták az 
ál taluk megszállt országokban elkövettek, s amelyre Battaglia 
nagyon sok megdönthetetlen bizonyítékot sorolt fel. 

A könyvben viszonylag nagy helyet kap Olaszország há
ború alatti politikájának tárgyalása. Ez érthető, hiszen a szerző 
ezzel honfitársai előtt kívánta — véleményem szerint teljes 
.sikerrel — pőrére vetkőztetni az olasz fasizmust, s azt a machi
nációt, amit az olasz burzsoázia a Duce 1943-ban történt félre
állítása után továbbra is folytatott az olasz nép ellen, amikor 
is „. . . cáupán külsőleg hajigálva el a fasiszta; j e l v é n y e k e t . . . 
Ugyanakkor azonban fenn akarták tartani a lehető legérintet-
lenebb Mussolini nélküli fasizmust". A magyar olvasó számára 
eddig nagyon kis mértékben volt ismeretes az olasz hadsereg 
németekkel szembeni magatartása az olasz fegyverszünet után. 
Battaglia adatai erről a kérdésről jelentősen bővítik ismere
teinket. It t csupán egy tényt ragadok ki, a Görögországban 
állomásozott Acqui hadosztály magatartását, amelyet a német 
fasiszták csak egy hetes igen véres harc után tudtak lefegy-» 
vérezni. S hogy a nácik példát statuáljanak a „rebellis" ola
szoknak, „ . . . 4500 tisztet és katonát lőttek agyon a helyszí
nen" (262. o.). A hadosztály vesztesége a németek elleni harc
ban összesen 8400 fő volt. 

Űj adatokkal bővíti ismereteinket Battaglia az európai el
lenállásról is. Különösen a francia és az olasz ellenállásról adott 
adatai érdekesek és újszerűek. A francia ellenállással kapcso
latban jogosan jut olyan következtetésre, hogy az angolok, 
amerikaiak normandiai partraszállását követően a francia el
lenállás ,,. . . képes volt arra, hogy csupán saját erőivel meg
akadályozza a Wehrmacht, bármilyen megmozdulásának és 
kezdeményezésének (értsd: a Führer parancsainak) megvaló
sítását a francia területen . . . Minden Normandiába irányított 
német oszlop a maquisard-okból álló rugalmas falba ütközött, s 
belegabalyodott egy tapinthatatlan és szívós hálóba, amely 
megfojtott minden megmozdulást" (283. o.). Az olasz ellenál
lási harcban. „A munkásosztály, mint új uralkodó osztály mu
tatkozott be; most már nem alárendelt szerepben, hanem olyan 
osztályként lépett fel, amely képes a vezető szerep betöltésére, 
és előre tudja lendíteni a demokratikus arcvonal küzdelmét" 
(266. o.). 

Nem kevésbé érdekesek a könyv azon részei sem, amelyek 
a háború utolsó éveinek politikai és katonai eseményeivel fog
lalkoznak. Szemelvények közlése a jaltai konferencia tárgya
lásaiból, a német fasiszták kétségbeesett puhatolódzásairól a 
nyugati hatalmak felé, s a Szovjetunió következetes kiállása 
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a szövetségesek közötti kötelezettségek teljesítéséért, nagyon 
érdekes színfoltjai az események leírásának. 

Katonák számára mindenekelőtt a nyugati és a keleti had
színtér eseményeinek szembeállítása figyelemre méltó. A szerző 
lenyűgöző erővel vetíti elénk a szovjet hadsereg hatalmas tá
madó hadjáratait. Ezzel szemben a nyugati hatalmak küzdeleméi 
Franciaországban és Olaszországban csupán vergődésnek tűn
nek. A szerző Clark tábornok véleményét idézi, aki az olaszor
szági hadjáratot a következőképpen jellemezte: „ . . . a mi ököl
csapásunk — lassan és kínosan — kimúlt, amikor már csak egy 
lépésnyire (bár hosszú lépésnyire) volt a siker. Akárcsak egy 
maratoni futó, aki már kinyújtja a kezét a célszalag után, de 
összeesik anélkül, hogy azt elérné". (291. o.) 

A könyv befejezésként a japán imperialisták fegyverleté
tel előtti helyzetét tárgyalja, s világosan rajzolja meg, hogy a 
háború kimenetele szempontjából mennyire értelmetlen volt 
az atombombák felhasználása. A szerző ezzel kapcsolatban 
P. M. S. Blacket angol tudóst idézi, aki kijelentette: „Arra a 
következtetésre kell jutnunk, hogy az atombomba ledobása nem 
annyira a második világháború utolsó katonai akciója, mint in
kább az Oroszország elleni diplomáciai hidegháború első nagy 
hadművelete." (329. o.) 

Az elmondottak csak igazolják a könyv azon pozitív vo
násait, amelyekről bevezetőmben szóltam. Csak sajnálkozni le
het, hogy egyes helyeken a megfelelő magyar katonai termino
lógia használata nem a legpontosabb. Gondolok itt az arcvonal 
helyett a front kifejezés használatára, vagy a frontvonal ül, 
lövészárok fogalmak azonosítására stb. Olyasmi is előfordul,, 
mint pl. a 212. oldalon ahol von Bock Sztálingrád felé vonuló 
déli hadtestéről van szó, a következő oldalon pedig már Bock 
hadseregéről esik szó. Ezek — bár a lényeget nem érintik — 
kétségtelen a könyv szépséghibái közé sorolhatók. Éppen ezért 
nem ártott volna, ha a magyar szerkesztők a katonai termino
lógia helyes alkalmazására nagyobb gondot fordítottak volna. 

dr. Mues Sándor alezredes 
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ÜJVÁRI IMRE LÁSZLÓ 
LÁTHATATLAN ÜTKÖZET 

Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1964. 207 o. 

Láthatat lan. ütközet. 
Valóban, milyen találó 
megfogalmazása ez, annak 
a végtelen türelmet és 
szakértelmet igénylő, jel
lemeket formáló harcnak, 
amelyet parancsnokaink
nak nap mint nap meg 
kell vívniuk. A minden--
napos százszínü fizikai és 
szellemi nevelőmunka fo
lyamatában parancsno
kaink gyakran találkoz
nak, olyan váratlan — és 
éppen ezért meglepő — 
feladatokkal, amelyek bi
zony sok esetben feladják 
a kérdés. Vajon hogyan és 
miként oldják meg a fel
merülő problémákat? 

A Zrínyi Katonai Ki
adó gondozásában megje-

pedagógiai mű ••• : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
szerzője e kérdésre igyek
szik választ adni. Gazdag pedagógiai tapasztalatait hadsere
günk dolgos hétköznapjaiból merítette, olyan parancsnokok és 
politikai munkások mindennapi életéből, akik a bevonult fia
talok ezreiből nevetek fegyelmezett, minden helyzetben helyt -
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álló katonákat, olyan nevelők munkájából, akik a gyakorlat
ban bebizonyították: helyesen jár tak el egy-egy felmerülő ne
velési probléma megoldásában. 

A legtöbb parancsnokot és politikai munkást foglalkoztat 
az a kérdés: hogyan szövődnek azok a szálak, amelyek szerve
zett közösséggé fogják össze az egyes katonákat. Nem véletlen 
tehát, hogy a szerző is e fontos-kérdés elemzésével kezdi peda
gógiai művét. Az olvasó előtt szinte filmszerűen peregnek le 
azok az epizódok, amelyeket az író egy-egy jól összeforrt ka
tonaközösség életéből merít, bebizonyítva, hogy a katonaközös
ségnek valóban óriási szerepük van a fiatalok jellemformálá
sában és a kiképzési követelmények kiváló elsajátításában. 

A szerző egész fejezetben foglalkozik a jobbra, a többre 
való törekvést elősegítő szocialista versennyel és a kiváló 
mozgalommal. A sorokat olvasva egy mozgalmas életet isme
rünk meg. Arcok és katonák jelennek meg szemünk előtt, akikre 
haraggal tekintünk paszivitásuk miatt. Ám mire a fejezet vé
gére érünk, az arcok derűssé, a katonák vidámmá válnak. Vi
selik az élenjáró, illetve kiváló címet, s egyesek mellükön a ki
váló katonákat megillető jelvényt. A szerző sok-rsok élenjáró és 
kiváló parancsnokot megszólaltatva irodalmi eszközökkel 
mondja el, hogyan történt mindez. 

A jelszó mozgósító erejével foglalkozva, a szerző sok szí
nes, harcban és a kiképzés hétköznapjaiban született példán 
keresztül bizonyítja be, hogy a kellő időben, helyen és módon 
kiadott jelszó fokozza a katonák munkakedvét és erőfeszíté
seit. A szerző azért hívja fel nyomatékosan erre a figyelmet, 
m e r t a jelszavak mozgósító szerepét sok parancsnok nem hasz
nálja ki kellően. 

Levelek a babérkoszorúhoz című fejezetben a hagyomá
nyok nevelőhatásáról olvashatunk. A szerző, a katonapedagógia 
lelkes propagandistája néhány epizód színes leírásával mutatja 
be, hogy a hagyományok hatására, hogyan váltak a katonák a 
munka, a kiképzés, a harc hőseivé. Parancsnokokat szólaltat 
meg, akik követésre érdemes eredményeket értek el a hagyo
mányok ápolásával. 

A katonák fegyelemre nevelésének problémája is meg
lehetősen sokat foglalkoztatja parancsnokainkat. A kérdés min
dig ugyanaz: hogyan, milyan módszerek alkalmazásával lehet 
fegyelmezett, a hazához hü, kötelezettségének minden körül
mények között eleget tevő katonát nevelni. A szerző a kérdés
komplexum fontosságának megfelelően ezzel foglalkozik leg-
behatóbban. Figyelme szinte mindenre kiterjed. Végigkíséri a 
bevonulástól egészen a leszerelésig. Ugyanakkor felhívja a pa-
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rancsnokok figyelmét a leselkedő veszélyekre is, óva in t i őket 
attól a következménytől, lami a katona önérzetének megsérté
séből, jogainak csorbításából, a durvaságból stb. ered. 

A fiatal katonaíró. A tekintetek kereszttűzében című feje
zetben a parancsnok és politikai munkás személyiségével, pél
damutatásával, laktanyán belüli és azon kívüli magatartásával 
foglalkozik. Tanácsokat -ad a fiatal nevelőknek arra vonatko
zóan, hogyan kell viselkedniük, élniük, hogy a katonák valóban 
példaképüknek tekinthessék. 

A katona nincs állandóan laktanyában. Ha jól dolgozik, és 
fegyelmezetten viselkedik, gyakran kimehet a városba, haza
mehet szabadságra. Ilyenkor rokonokkal találkozik és ismeret
ien emberekkel vált szót. Az író az ellenséggel is számolni 
kell című fejezetében sok-sok színes példán keresztül ecseteli 
a fecsegessél járó veszélyeket, tanácsokat ad, hogyan lehet 
eredményesen a katonákat a titoktartásra nevelni. 

Makarenko, a nagy szovjet pedagógus a Szekszuális neve
lés című tanulmányában írja, hogy ,,Az ember lépten-nyomon 
szekszuális élvezetekre törekszik, egészen függetlenül attól a 
vágytól, hogy gyermekei legyenek; ez a törekvés néha olyan 
rendszertelen és erkölcsileg megbocsáthatatlan alakot ölt, amely 
szerencsétlenséget hoz mind az egyénre magára, mind em
bertársaira." E sokat vitatott problémával a fiatal író a Kato
nák, leányok szerelem című fejezetben foglalkozik. Igen sok 
megtörtént esetet idézve ad tanácsot a parancsnokoknak: ho
gyan, milyen módon szabhatnak helyes irányt beosztottjaik 
egézséges életösztöneinek 

A szerző pedagógiai tapasztalatai e rendkívül sokágú és 
bonyolult témakörnek csak egy kis részét ölelik fel — és azt 
sem a teljesség igényével. Célja csupán az, hogy gondolatokat 
ébresszen. Ám gyakorlatból tudjuk; a mások példája, tapaszta
lata még akkor is, ha csupán megközelítően hasonló esetről van 
szó igen sok segítséget nyújt a parancsnokoknak és politikai 
munkásoknak oktató-nevelő munkájukhoz. 

Molnár Pál őrnagy 
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KAWSKI, TADEUSZ — STAPOR, ZDZISLAW — ZAMOJSKI, 
JAN: 

WOJNA WYZWOLENCZA NÁRODU POLSKIEGO W LATÁCH 
1939—1945. 

WEZLOWE PROBLÉMY. 

Warszava, WMON. 1963. 755 p. 14 t. 67 térk. mell. 

A LENGYEL NÉP FELSZABADÍTÓ HÁBORÚJA 
1939—1945 KÖZÖTT. 

KÖZPONTI PROBLÉMÁK. 

1963 októberében ün
nepelte a Lengyel Nép
hadsereg fennállásának 
20. évfordulóját. Erre az 
évfordulóra jelentette meg 
a Lengyel Hadtörténeti 
Intézet nagy jelentőségű 
monográfiáját, mely tudo
mányos forráskutatások 
alapján, marxista elem
zőmódszerrel az esemé
nyek összefüggéseit vizs
gálva, az alapvető problé
mák feltárásával tárgyalja 
a lengyel nép felszabadító 
harcát a második világhá
borúban. 

A lengyel második vi
lágháborús irodalom rend
kívül gazdag. Az ötvenes 
évek végétől nagy szám-
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ban jelentek meg a forráskiadványok, a különböző terjedelmű 
tudományos monográfiák, az ezred-, brigád- és hadosztály tör
téneteket tárgyaló munkák, a visszaemlékezések és népszerű 
kiadványok. Hiányzott azonban olyan átfogó mű, amely a 
tényleges valóságában tárgyalja s összefüggéseiben vizsgálja 
a lengyel nép fegyveres harcának s a Lengyel Néphadsereg 
megalakulásának sokoldalú tényezőit. Ezt a feladatot oldotta 
meg a Hadtörténeti Intézet munkaközössége. 

A mű külön érdeme, hogy nem elszigetelten foglalkozik a 
második Világháború lengyelországi eseményeivel, hanem be
ágyazva az európai nemzetközi s katonai eseményekbe, már a 
30-as évek elejétől boncolja a háborúhoz vezető ú t külső és 
belső okait. Az 1939 szeptemberi német fasiszta lerohanás után 
Lengyelország elvesztette önálló állami létét és német főkor-
mányzósággá alakították át. A fasiszta hódítók az ország la
kosságának a megsemmisítésére törekedtek. A kegyetlen fa
siszta elnyomás ellen nagy nemzeti felszabadító mozgalom 
bontakozott ki. Az 1939-ben Franciaországban, később Lon
donban tartózkodó emigráns lengyel kormány és annak az or
szágon belül tevékenykedő szervezetei azonban szovjetellenes 
politikát folytattak és bomlasztották a lengyel nép nagy nem
zeti összefogását a hitleri megszállás ellen. 

1942-ben megalakult a Lengyel Munkáspárt s meghirdette 
a társadalmi és nemzeti felszabadulás programját. A Szovjet
unióban tartózkodó lengyel hazafiak megalakították a Lengyel 
Hazafiak Szövetségét és önkéntes lengyel hadosztályt szervez
tek 1944. július 21-én a felszabadító szovjet hadsereg és az ol
dalán küzdő I. lengyel hadsereg Lengyelország területére lépett. 
1944 augusztus 1-én felkelés tört ki Varsóban. Kezdeményezői 
a londoni emigráns kormány képviselői voltak. Céljuk az volt, 
hogy a szovjet hadsereget megelőzve, kezükbe ragadják a ha
talmat Lengyelországban. A felkelést a hitleristák leverték, a 
lakosság nagy részét lemészárolták és csaknem az egész várost 
elpusztították. 1945. január 17-én szabadult fel Varsó. 

A lengyel nép fegyveres harcait nemcsak Lengyelország 
területén, hanem Európa és Afrika harcterein is tárgyalja a 
"könyv. Kibontakozik előttünk a lengyel nép hősies áldozatvál
lalása hazája s Európa népeinek szabadságáért. 

A könyv természetszerűleg főleg a fegyveres harc kérdé
seivel foglalkozik s nem tér ki a lengyel gazdasági életben a 
megszállók ellen folytatott harcra, a lengyel kultúra védel
méért vívott erőfeszítésekre, a sajtópropagandára, a szabo-
tázsra s a passzív ellenállásra. Ezek a kérdések külön feldolgo
zást igényelnek. 
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Nagyarányú és sikeres vállalkozás ez a munka, melynek 
szerkezeti felépítése, a fejezetek taglalása is elősegíti az olva
sók könnyebb tájékozódását az események és problémák soka
ságában. A könyv tudományos alaposságát bizonyítják a láb
jegyzetek, valamint a gazdag bibliográfia, a név-, hely- és 
tárgymutató. Hasznos kiegészítést jelentenek még a hadsereg 
szervezeti felépítését ábrázoló táblák s a nagyon jól áttekint
hető térképek. 

W. A. 
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PARRAGH—SZABÖ—DR. GECK—MADARAS 

A VEGYI ÉS BIOLÓGIAI FEGYVER 

(Tisztek Könyvtára, 17. kötet) 

Szabályzataink előírják: a csapatok tömegpusztító fegyve
rek elleni védelmét minden parancsnoknak, minden helyzetben 
meg kell szerveznie, hogy megvédje az élőerőket és anyagi 
eszközöket, megőrizze csapatainak harckészségét e fegyverek 
tömeges alkalmazása esetén is. 

A szerzők, munkájuk összeállításánál — figyelembe véve 
az általánosan megfogalmazott célt — abból indultak ki, hogy 
hadseregünk parancsnoki — mindenekelőtt csapatparancsnoki — 
karának egy olyan könyvet adjanak a kezébe, amely gyakorla
tilag eleveníti meg a szabályzatok tételeit, amely segíti őket ki
képző munkájukban, de ezen túlmenően gyarapítja általános és: 
szaktudásukat. 

Aki valamelyest is foglalkozik a korszerű háború proble-
tilkájával, az előtt nem titok, hogy a vegyi és biológiai fegyver 
alkalmazásának „célszerűségéről" egyre többet írnak és beszél
nek nyugati katonai körökben. Milliókat fordítanak hadikémiai 
és biológiai kutatásokra, hogy újabb és még pusztítóbb mér
gező és biológiai harcanyagokat találjanak. Egyesek éppenség
gel azt vallják: a jövő ezeké a harcanyagoké, mer t ,,csak" az 
életet pusztítják el. 

Tudjuk a háború megszállottai nem válogatósak eszkö
zeikben. A vegyi és biológiai harcanyagok bevetésével számol
nunk kell egy esetleges háborúban. Éppen ezért alaposan meg 
kell ismernünk, sőt meg kell tanulnunk felismerni azokat és; 
hathatósan védekezni ellenük. 

Ehhez nyújt óriási segítséget e könyv, s biztosra vehetjük:: 
hamarosan kézikönyvként használják majd a fegyveres testü
leteknél nemcsak a szakághoz tartozók, hanem mindazok, akik. 
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kiképző vagy más irányú munkájuk során kapcsolatba kerülnek 
vele, de azok is akiket érdekelnek a korszerű fegyverek. 

Minthogy a szóban forgó kötet valójában két nagy részre 
oszlik, e szerint is kell ismertetnünk és értékelnünk tartalmát. 

A vegyi fegyver című rész egy rövid, jó stílusban megírt, 
szinte elbeszélésszerű történelmi áttekintéssel kezdődik, amely
ben felvonulnak az olvasó előtt a vegyi fegyverek fajtái, alkal
mazásuk módjai, az ókori Plataia és Delion ostromáról az első 
világháború végéig. A két világháború közötti, majd az 1939-től 
napjainkig terjedő időszak hadikémiai kutatásainak eredmé
nyeiről beszámoló fejezet után a mérgező harcanyagok fizikai 
és kémiai sajátságairól és kifejtett hatásuk szerinti osztályozá
sáról esik szó. Ezt követi a tartalmilag, módszertanilag nagy
szerűen felépített fejezet, amely a vegyi fegyver megértéséhez 
elengedhetetlenül szükséges fizikai ismereteket (az állapotvál
tozások törvényei, a gáz és gőz fogalma, gáztörvények; gázfel
hők előállítása, mozgástörvényei; forráspont, fagypont, illé
konyság fogalma) közli. Dicséretes, hogy a szerzők igen jó 
arányérzékkel csak annyit és olyan fokon foglalkoznak ezzel, 
amennyi lehetővé teszi a szakágban teljesen járatlanok számára 
is a továbbiak teljes megértését. 

A legfontosabb mérgező harcanyagok részletes ismertetése 
során — amikor olyan fogalmak is tisztázódnak, mint az alsó 
ingerküszöb, az elviselhetőségi határ, a halálozási értékszám, 
a halálos adag — a megszokott fiziológiai hatás szerint osztá
lyozva (ingerlő, fojtó, hólyaghúzó, általános mérgező hatású 
mérgező harcianyagok) vonultatják fel a szerzők a különféle 
mérgező harcianyagokat. Mondanivalójuk súlyát a legkorsze
rűbb kutatásokra, a „legtökéletesebb" anyagok ismertetésére, 
s ami számunkra igen fontos, ezeknek a mérgeknek az alkal
mazási módjára, az élő szervezetre kifejtett hatásukra és az 
ellenük való védekezésre helyezik. Sok szó esik arról is, hogy a 
mérgező harcanyagok célbajuttatásának milyen korszerű esz
közei találhatók meg a nyugati hadseregekben. Jobbára két 
haderőnem — a szárazföldi csapatok és a légierő — támadó 
vegyi harceszközeit ismertetik a szerzők. A különféle típusú 
vegyi kézigránátok, puskagránátok, gázfúvó készülékek, mér
gező füstgyertyák, vegyiaknák, tüzérségi lövedékek és repülő
bombák után a vegyitámadásra alkalmas legkorszerűbb, külön
böző hatótávú rakéta-eszközök bemutatására is sor kerül. 

A következő fejezetek a csapatok vegyiharc-kiképzéséhez 
nyújtanak értékes segítséget. Gyakorlatiasan mutatják be a 
vegyifelderítés megszervezését és végrehajtását, a mérgező 
harcanyagok kimutatására szolgáló eszközöket és alkalmazá-
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suk módszerét, s számba veszik az élőerők, a fegyverzet és 
harci technikai eszközök mentesítésének korszerű anyagait és 
eljárásait. A szerzők bemutatják az egyéni és kollektív védő
eszközöket; alaposan ismertetik kezelésüket, hatásosságukat, 
valamint létrehozásuk módját (pl. különféle óvóhelyek meg
építését). A vegyi fegyver című rész a korszerű gyújtóeszközök 
és ködképző anyagok áttekintésével és a vegyi harcban vár
ha tó fejlődés felvázolásával zárul. E fejezetek legérdekesebb 
részei azok, amelyek a vegyi-felderítés automatikus jelzőbe
rendezések alkalmazási perspektívájáról szólnak. 

A biológiai fegyver című rész szerzői fő feladatuknak azt 
tekintették, hogy hű képet adjanak a biológiai ágensek (beteg
séget kiváltó tényezők) elleni sikeres védekezés megszervezésé
nek lehetőségeiről. E törekvésüket hangsúlyozni kell, minthogy 
e fegyverről sokan úgy vélekednek, hogy hatásai ellen nincs 
kellő védelem. Ezzel pedig határozottan szembe kell szállnunk, 
méghozzá a tudomány tényeivel. S ezt a feladatot Dr. Geck or
vos alezredes és Madaras százados sikeresen meg is oldották. 

Bár a szerzők feltételezték az olvasó bizonyos fokú jár
tasságát a biológiában, mégis szükségesnek tartották a szoro
sabban vett témához kapcsolódó fogalmak tisztázását. Három 
fejezetben foglalkoznak a mikrobiológiai (a mikrobiológia tár
gya és felosztása, a mikroorganizmusok jelentősége a természet
ben, a baktériumok, vírusok, gombák), immunológiai (védett
ség, védőoltások, ellenanyagok, antibiotikumok, vércsoportok) 
és járványtani (fertőzés, a fertőzés forrásai, a fertőzések ter
jedési módjai, a járványfolyamatokat meghatározó tényezők, a 
fertőző betegségek előfordulási módjai, a fertőző betegségek 
felosztása) alapfogalmakkal. Ezt követően néhány fejezetben 
áttekintik a biológiai háború történetét, a biológiai harcesz
közöket, a biológiai harcanyagok főbb jellegzetességeit, a ve
lük végrehajtott támadás módjait, körülményeit, s az általuk 
okozható emberi, állati és növényi megbetegedéseket. 

Az utolsó, meglehetősen terjedelmes fejezet a biológiai 
támadás elleni védelmet tárgyalja. Minthogy mondanivalója 
szorosan kapcsolódik kiképzési feladatokhoz, kissé részleteseb
ben kell foglalkoznunk vele. A védelem megszervezésével kap
csolatos általános elvekből megtudjuk, hogy a csapatok egyik 
legfontosabb feladata, hogy jól működő feldeiítéssel és az ellen
ség tevékenységének állandó figyelésével megelőzzék a meg
lepetésszerű biológiai támadást. 

A felderítésnek és figyelésnek különösen a fegyver ese
tében óriási a jelentősége, a biológiai támadás nyomai ugyanis 
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igen rövid időn belül eltüntethetők, s következményei csak a 
későbbi megbetegedésekben mutatkoznak meg. Rendkívül 
hasznos tudnivalókat találunk e fejezetben arra nézve, milyen 
jelekből lehet következtetni biológiai harcanyagok alkalmazá
sára légitámadás esetén, tüzérségi tűz idején, s diverziós tá
madáskor. Ezután a csapatoknál és a polgári életben kötelező 
járványvédelmi rendszabályokról, az egyéni és kollektív véde
lem eszközeiről és módjairól, továbbá a fertőtlenítésről (a kü
lönböző fertőtlenítő anyagokról és felhasználhatóságukról) esik 
szó. Befejezésül a biológiai támadás következményeinek felszá
molását tárgyalva, a szerzők ismertetik a legfontosabb álta
lános intézkedéseket, mindenekelőtt a rögtönzött eszközök fel
használásának jelentőségét. 

Sörös Lajos szds. 
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HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR 

ISMERETLEN OKMÁNYOK A TÖRÖKELLENES 
FELSZABADÍTÓ HARCOK UTOLSÓ 
SZAKASZÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ1 

Bevezetés 

Az osztrák birodalom 1716 nyarán — az érvényben levő 
karlovici béke ellenére — megtámadta Törökországot és tizen
hé t esztendei szünet után ismét elkezdte hadműveleteit a még 
török megszállás alatt levő magyarországi területek elfogla
lására. 

Mikor e hadjáratra vonatkozó ismeretlen okmányokat köz
rebocsátjuk, néhány megjegyzést szeretnénk fűzni azokhoz az 
eseményekhez, melyeket az alábbi jelentések hitelesen, színe
sen az olvasó elé tárnak. 

Mindenekelőtt az a kérdés vetődik fel, hogy az 1686-ban 
megindult és vitatható joggal „felszabadító"-nak nevezett tö
rökellenes hadműveletek győzelemsorozatát miért szakította 
meg 1699-ben a karlovici béke? Miért tekintett el a bécsi udvar 
Magyarország további felszabadításától, amikor lényegében egy 
megvert, szétzilált török hadsereggel állt szemben, es a náci-
járatok folytatása esetén kevesebb áldozattal foglalhatta volna 
vissza a temesi vilajet területét, mint évek múlva, egy közben 
megerősödött, új erőkkel pótolt török hadsereg ellenében? Vagy 
ha a béke létrejött is, Auszria miért hagyta török kézen a t e 
mesi vilajet területét egy olyan helyzetben, amikor a béke
okmányt min t győztes ír ta alá? Hadi sikereinek tetőpontján, 
előnytelen békét kötni — érthetetlen. 

Ezekre a kérdésekre a XVII. századvégi magyarországi 

l Esztergomi káptalan magánlevéltára, Ladula 283. — Az 1716—1717. évi török 
háború iratai. A ladula anyaga gróf Pálffy Jánosnak, a hadjárat helyettes főve
zérének és más parancsnokok hadszíntéren készült eredeti jelentéseit tartal
mazza, melyeket gróf Illésházy Miklós kancellárnak küldtek. 
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események válaszolnak és igazolják, hogy a békekötés Ausztria 
számára politikai szempontból még sürgősebb volt, mint a Porta 
számára katonailag. 

A török hódoltság helyén „osztrák hódoltságot" teremtő 
állapotok elleni népi tiltakozások ismert eseményei egy szé
lesebb bázisra épülő Habsburg-ellenes felszabadító mozgalom 
feltámadásának rémével fenyegették az udvart. Ezért abból a 
gyakorlati meggondolásból kiindulva, hogy az osztrák hadsereg 
egyszerre két hadszíntéren vívott harcokban feltétlenül mind
két helyen alulmarad, a töröknek — magyar területek rová
sára — te t t engedménnyel, sietve megkötötték a békét. A bé
kekötés nem az osztrák diplomácia, de az osztrák politika si
kere volt. Ezáltal az osztrák hadsereg erőinek egészét a magyar
országi kuruc mozgalmak ellen vethették be. 

A Rákóczi-szabadságharc megindulása terjes mértékben 
igazolta a karlovici békét sürgető személyek politikai koncep
ciójának helyességét. 

A szabadságharc leverése, az osztrák hatalmi viszonyok 
és a gyarmati kormányzás kiépítése után, megszűnt a török 
elleni háború időleges felfüggesztését és a karlovici béke gyors 
megkötését kiváltó ok. 1715-től a Habsburg uralkodó elég erős
nek érezte magát ahhoz, hogy törökellenes „felszabadító" há
ború ürügyén magyarországi gyarmatát újabb területekkel 
gyarapítsa. 

Ennek a politikai elhatározásnak eredménye volt az 1716-
1717. évi hadjárat. 

A mondvacsinált háborús okot a török-velencei konflik
tus szolgáltatta. Ausztria védszövetséget kötött a török által 
megtámadott Velencével, és így jogot nyert a karlovici béké
vel megszüntetett ellenségeskedés felújítására. A háborúnak 
Bécs részéről tett ilyen indoklása nagyon visszatetsző volt. A 
hivatalos török álláspontnak hangot adó Ali pasa is kijelen
tette, hogy a török-velencei háborúba való osztrák beavatkozás 
csak rosszul álcázott ürügy, mivel a bécsi udvarnak a török
velencei háború kirobbanása előtt már egy esztendővel tu
domására hozta a Porta Velencével kapcsolatos terveit. A bé
csi udvar akkor nem tiltakozott.2 

Hogy a Velencével osztrák részről kötött védszövetség 
valóban csak a korábbi háborús tervek diplomáciai befejezése 
és csupán „casusbelli" volt, azt szemléltetően bizonyítja az a 
körülmény is, hogy az aldunai hajóhadat már fél esztendővel 

2 Ali pasa nagyvezír levele Savoyai Eugén főparancsnokhoz. 1716. (május. 
23 ?) — közli: Karácson Imre: Török—(magyar oklevéltár. Bp„ 1914, 336—337. o. 
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a velencei védszövetség megkötése előtt, 1715 őszén Bécsbe 
rendelték, s miután a Dunáról levonult a jég, a hajók már kora 
tavasszal megkezdték az Al-Duna vidékére irányuló fegyver
szállításokat.3 

Az 1716—1717. évi hadjárat jelentőségével foglalkozva,, 
még két problémára kívánom felhívni az olvasó figyelmét, 
nevezetesen: a magyarok részvételének arányára a hadjárat
ban és Magyarország ezzel kapcsolatos anyagi áldozatválla
lására, valamint II. Rákóczi Ferencnek a hadjárat kimenetelétől 
függő visszatérési kísérletére. Mindkét kérdés sokkal alapo
sabb vizsgálatot igényel, mint arra a forrásközlés bevezető
jében mód nyílik, ahol e problémákat, mint a történetírásra 
váró jövőbeni feladatot, inkább csak megemlíteni lehet. 

Magyar katonáknak az 1716—1717. évi hadjáratban való 
részvételéről még csak megközelítően pontos számadatokkal 
sem rendelkezünk. Külön magyar ezredeket ritkán szerveztek. 
A magyar legénységet az osztrák tartományok által kiállított 
egységekbe osztották be, ami a bizalmatlanság egyik meg
nyilvánulása volt.4 Az osztrák ezredtulajdonosok nevét viselő, 
túlnyomórészt osztrákokból kialakított egységekbe szétszórt 
magyarok számát csak zsold j egy zekékből lehetne megállapítani. 
Kétségtelen, hogy a Nádasy, Splényi, Eszterházi és a Babocsay-
féle huszárezredek zöme magyarokból került ki.5 Ezeken kívül; 
az 1815-ben Magyarországon és Erdélyben sorozott újoncok 
nagy részét is beosztották a török ellen indított ezredek közé.. 
Egy év múlva, a Főhadi Bizottság 1716. szeptember 28-i ha
tározata értelmében 25 német ezred kiegészítésére Magyar
országot 175 000 újonc kiállítására, Erdélyt pedig 3 gyalogez
red állományának pótlására kötelezték.6 

A magyar ezredek nemcsak résztvettek, de ki is tüntet ték 
magukat a harcokban. Ebergényi huszárjai Temesvár ostro
mánál szereztek érdemeket,7 Splényi tábornok pedig öt ma
gyar ezredével egyetlen rohammal oldotta meg azt a feladatot, 
Orsova elfoglalását, 1717 augusztusában, amivel egy évvel ko
rábban Mercy tábornok kudarcot vallott.8 

3 Velencével 1716. április 13-án kötött védszövetséget az Osztrák Biroda
lom. (1. Obetkó Dezső: Az 1717. évi tatár betörés. Hadtörténeti Közlemények, 
1914, 194. o.) Az Al-Duna vidékére a jég elvonulása után megindult fegyverszállí
tás is bizonyítja a bécsi udvar háborús szándékát, mely háborúhoz csak az előV 
készületek végrehajtása után, a velencei védszövetségben találtak ürügyet. 

4 Várady Gábor: Savoyai Jenő és a Nándorfehérvár elleni hadjárat. Had
történeti közlemények, 1894, 29. o. 

5 Ludwig Matuschka: Der Türkenkrieg 1716—1718. Wien, 1891, 40. o. Várady 
Gábor: i. m. 29. o. 

6 Ludwig Matuschka: i.m. 15, 16. o. 
7 Takáts Sándor: Régi magyar kapitányok és generálisok. (Év és hely 

nélk.) 621. o. 
8 U.a. 582—583. o. 
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A katonaállításon túl, Magyarország és Erdély népe vi
selte a hadjárat költségeinek tetemes részét. Szemléltetésül 
közöljük a hadjárat költségeinek 1716 szeptemberében kidol
gozott elosztási tervezetét.9 A háború összes költségét 
21 246 680 forintra becsülték és azt az alábbiak szerint osztották 
fel a Habsburg birodalom tartományai között: 

„Im Königreich Neapel 1 161 348 fi. 
In der Lombardié 1 923 151 fi. 
Am Ober-Rhein 1 Oil 053 fi. 
In der Nieder Burgundischen 
Landen 1 192 648 fl. 
In der deutschen Erblanden 1 083 906 fl. 
In Königreich Ungarn 13514917 fl. 
In Siebenbürgen 1 359 657 fl. 

Magyarországra, a kimutatás szerint, a tervezett kiadá
soknak 62°/c-át, Erdélyre 6 százalékát vetették ki, ami együt
tesen 68%, az összes számításba vett kiadásnak több, mint 
kétharmad része. A hadbizottság által Magyarországra és Er
délyre kirótt háborús költségviselés összege 1717-ben mérsék
lődött ugyan,10 de Magyarországot még így is erősebben terhel
ték meg, mint bármelyik osztrák tartományt. 

Ezek a számok nemcsak Magyarország erején túli meg
terhelését, az egyes osztrák tartományokat, és valamennyit 
együttvéve is felülmúló áldozatvállalását bizonyítják, de meg
cáfolják és nevetségessé teszik azokat a korabeli, az osztrák 
gyarmatosítást legalizálni és szentesíteni igyekvő nézeteket 
is, melyek szerint Magyarország török alóli felszabadításának 
érdeme kizárólag Ausztriát illeti. Ezek a számok a „fegyverrel 
és vérrel" szerzett juss Habsburg meséjét meztelenítik le. 

Végül érintjük néhány szóval II. Rákóczi Ferencnek a 
hadjárat sikerétől függő hazatérési lehetőségét. Rákóczi nevét 
a Porta hozta kapcsolatba az 1716^os osztrák—török háborúval, 
1717 elején, midőn a hadjárat addigi eseményeiből már török ve
reségre lehetett következtetni. 

A törökországi magyar emigráció vezetői már sokkal ko
rábban engedélyt kértek arra, hogy a Török Birodalomba me
nekült kurucokból önálló magyar ezredeket szervezzenek, 
amelyek részt kívántak venni az osztrákok elleni háborúban. 
1717 február elején Bercsényi Miklós már kidolgozott terve
zettel rendelkezett 3 magyar ezred felállításáról.11 A Porta 

9 Ludwig Matuschka: i.m. 11. o. 
10 u . a. 12—12. o. 
n Karácson Imre: A Rákóczi emigráció török okmányai. Bp., 1911. 12—13. o. 
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1717 áprilisában adott engedélyt az ezredek felállítására,12 

miután tapasztalta, hogy a törökországi magyar ezredek fel
állításának hírére Rákóczi hívei tömegesen szöknek Magyar
országból török földre.13 A török hadvezetés arra számított, 
hogy Rákóczi visszatérésének hangoztatása önmagában is elég 
lesz egy magyarországi függetlenségi mozgalom kirobbantá-
sához, ami a háborút a törökök javára dönti el. 

Éppen ezért a magyar ezredek felállítása csak vontatot
tan haladt. Khalil pasa csak 1717 februárjában értesítette a 
Franciaországban tartózkodó Rákóczit arról, hogy a szultán 
Erdély kormányzását a fejedelemre bízta, s hogy a Porta el
érkezettnek látja az időt, „hogy Isten segítségével a németen 
bosszút álljanak."14 

A magyar ezredek felállítását engedélyező, áprilisban kelt 
szultáni rendelet előtt egyedül Eszterházy Antal rendelkezett 
egy kislétszámú, de hadrafogható „csapattal."15 

A magyar emigráció vezetői, elsősorban Bercsényi, a tö
rök vezetők halogató, a valóságos hadszervezés helyett inkább 
csak Bécset ijesztő magatartásával szemben, komolyan fogta 
fel a fejedelem hazatérésének lehetőségét és ő maga török 
földön, megbízottai pedig Erdélyben, Lengyelországban és a 
kozákok között toboroztak Rákóczi számára.16 

Azt, hogy mennyire csak Bécset ijesztő híresztelés volt 
Rákóczi visszatérésének hangoztatása, a fejedelem késői, 1717 
februárjában eszközölt meghívásán, a hadszervezésben mu
tatkozó lanyhaságban kellően lemérhetjük. Egyedül Eszterházy 
Antal kurucai lépték át Erdély határát az 1717. évi hadjárat 
idején, de mivel a török hadvezetőség tatár hordák mellé osz
totta be a kuruc századokat, a fosztogató tatárok társaságában 
megjelenve, többet ártottak a feltételezett függetlenségi fel
kelés ügyének, mint használtak. A lakosság nem melléjük állt, 
hanem ellenük fordult.17 

Az említett néhány adat alapján is megállapíthatjuk, hogy 
Rákóczi visszatérésének az 1717. évi hadjárat során nem volt 
megalapozott lehetősége. Belgrád eleste után a Porta a minden
áron való békekötésre, s nem Rákóczi kuruc szabadságharcának 
támogatására törekedett, amire — úgy véljük — komolyan és 

12 Karácson Imre: A törökországi magyar ezredelf, 17Í7. Hadtörténelmi Köz
lemények, ISII. 329. o. 

13 Uo. 
14 Karácson Imre: Török—imagyar oklevéltár, Bp., 1914. 337—339. o. 
15 Uo. 339—340. o. Ahmed szultán rendelete Ahmed Khotini parancsnokhoz. 

1717. március 13. 
16 Karácson Imre : A törökországi magyar ezredek. Hadtörténeti Közle

ményeik, 1911. 332. o. 
17 Obetkó Dezső: i. m. 210. o. 

11 Hadtörténeti Közlemények \Q\ 



önző cél nélkül sohasem gondolt. II. Rákóczi Ferenc — ke
véssel Törökországba érkezése után — maga is tapasztalta., 
hogy hazatérésre, a Porta elképzelései szerint nincs lehető
ség, és ezért szándékában volt nyomban visszatérni Francia
országba.18 

Az 1716—1717. évi hadjárat a fentebb vázolt, nagyrészt 
politikai problémákat tár ta fel. Megemlítését azért véltük he
lyénvalónak e bevezetésben, mert az alább közölt iratok a 
hadjárat katonai eseményeire alapos és hiteles adatokat szol
gáltatnak ugyan, de a háború diplomáciai előzményeit és poli
tikai hátterét nem érintik. 

Az iratok közlésénél az érdektelen szövegrészeket regeszta 
formájában, a hadtörténeti szempontból kívánatos részeket v i 
szont az eredeti szöveggel megegyezően közöljük. 

1. 

Gr. Pálffy János tábornok — 
gr. Illésházy Miklós kancellárhoz 

Futaki tábor, 1716. július 31. 

Kéri a kancellárt, hogy hitvesét vegye pártfogásba, mert 
a háború ránézve halálos kimenetelű is lehet. Tegnap mustrát 
tartott, utána azonban annyira gyötörte kiújult betegsége, hogy 
az élettől is elment a kedve. Ma már jobban érzi magát. 

„Szegedi Corpon kívül, ki holnapután okvetetlen itt lesz r 
már mind összegyűltünk, kik elérkezvén, azonnal Török földre 
által lépünk: Látszatik harcot állani, mivel háta mögött Szá
ván minden hajóit, hídjait elhányattatta. Nagy erővel vagyon 
ugyan, de, ha csak fölöttébb be nem sáncolja magát (mert sánc
ban bizonyára keveset, avagy semmit sem végezhetnénk vele, 
által láttam), minden jót remélhetünk Isten segítségével, me
lyekről, ha csak ott nem veszek, tudósítani el nem mulasztom."' 

*• 

18 Zágoni Mikes Kelemen törökországi levelei. Bp., 1906'. 1718. szeptem
ber 22-i levél. 
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2. 

Gr. Pálffy János tábornok — 
gr. Illésházy Miklós kancellárhoz 

Péterváradi tábor, 1716. augusztus 4. 

„Hosszabb heverésünk után töröknek közelítését értvén, 
tegnapelőtt háromezer német, s vagy Ötszáz magyar lovassal 
Dunán által menvén, az ellenségnek táborát, erejét, s miben
létét megvizsgálnom; csak nem messze Pétervárad j ától előre 
bocsátván az katonákat, mindjárt előttem török, kétszáz em
berből álló seregre akadván, keményen összelövöldöztek, ké t 
magam látván, hogy secundálhattam, utánuk siettem, s néme
temet alig szólítám gyalog, há t ihon hol öt, — hol hatszáz, hol 
egy, hol két, hol több ezer török mind felül rajtam rohanék, 
oly fegyveres, lovas, és bátor szívvel, kit életemben nem r e 
mélhettem volna; Sok törökkel, s más egyéb ellenséggel hada
koztam, de hasonló vakmerőséget nem tapasztaltam soha7 
amintis, ha mindenkor így viselik magukat, az patvarok hada
kozzanak velük. Alig nyomtam vissza őket, már másfelől me
gint rajtam jöttek, úgy, hogy untalan tűzben hat órától fogva 
reggel, egész tizenkét óráig, valameddig por s ólomjuk tar tot t 
embereimnek, ellenállottam; Ezt látván, hogy már nem tüzel
hetünk, sok százezer lövések után, melyeket reám tevének, ren
delt seregben fölöttébb halván fegyveresim, azokat, amint l e 
hetett, retárádoznom kelletett, csakhogy szoros útban dérelé-
rezvén az utolját népemnek, jóformán megaprították. Ezer glo-
bisnál több megkörnyékezett magamat is, csudálom agyon nem 
lőttek, karomat megtalálták ugyan, de fáradt lévén az globus, 
meg nem járta: hanem két paripámat, lovászomat, megsebesí
tették, minek gyógyulását nem remélem. Inasomat pedig agyon
lőtték. Grál Rennert levágták, Grál Haubet kopjával megsebe
sítették, több tiszt uraimékkal, s legalább ötödfélszáz ember 
és számos lovak veszteséggel egész péterváradi kapuhoz (hogy 
muskétárusok hozzájuk lőhettek) kergettek: Adjutáns ri t tmeis-
terem is nyargalásban megesvén, mind összetörte magát, ő is 
nyomorultul vagyon. AM rajtunk jött török, hitemre volt hu 
szonnégyezer, ta tár t keveset szemlélhettem. Már most is innen 
a Dunán, Török úr pedig túl nyargalódzik, éget erősen, rabol, 
s péterváradi sáncunkat lövi, elfoglalván mezőnket, ahová száll-
hat tunk volna. Mi lesz tovább, az idő megtanít bennünket. 

P. S. Szintén most jövök hadi tanácsból, melyben reselvál-
tatott, mindhogy az ellenség Péterváradját keményen vívja. 
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ami nagy inpertinentis tüle, lévén benne harminc ezer gyalo
gunk, holnap reggel megüssük, ő erős ugyan, de Istenben nagy 
reménységünk." 

3. 

Gr. Pálffy János tábornok— 
gr. Illésházy Miklós kancellárhoz 

Péterváradi tábor, 1716. aug. 8. 

„Múlt postával írott levelemet vehette Excellenciád nem 
kétlem, s ér thet te ex post scriptis, egyetlen végzett harcunkat, 
melyhez 5-én reggel (által takarodván éjszakának idején né
pünkkel a Péter-Váradi hidakon) Isten segítségével hozzá fog
tunk, s az ellenséget szerencsésen megvervén, egész táborát, 
munit ióval artelleriáját, sok ezer szekereket, több bivalyokkal, 
tevék, s fehér marháival elnyertük, alkalmas számú népének 
elvesztésével, s levágásával. Többeket is ej thettünk volna kö
zülük, ha csak az hidakon lett költözésünk meg nem gátola vala; 
m e r t által láthatja Excellenciád, Istennek kiváltképpen való ve
zérlését, holot t izenkét regimenttel míg a többi utánunk nyo
makodhatott , egész kétszázezer emberből álló táborát felforgat
tuk, ahol a lovasság bizonyára vitézen viselte magát, de a gya
logunk annyira álmosabban, mivel, ha emberül hozzáfogtak 
volna, se magunk közt annyi kárt nem vallottunk volna, se az 
ellenségben annyi több napvilágot nem ért volna. Még számát 
veszett katonáinknak nem tudjuk, különben, hanem a gene
rálisok közül Laugen, és Vellenstein esett el, Rennert is (kit 
levágottnak írtam minap), csak a harc alatt látván veszedel
müket , az nagyvezér sátora előtt, egynéhány lovas némettel 
koncolták le, valóban megverek szegénynek előbb a hátát, csupa 
kék volt. Ujabb, szintén most comendéroztattam tizenöt lovas 
regimentekkel Temesvár felé. A Te Deüm Laudamust tegnap 
ül tük itt a táborban, sok ágyúlövések, s trombita, dobszók kö
zött." 
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4. 

Babocsay László — 
gr. Illésházy Miklós kancellárhoz 

Péterváradi tábor, 1716. aug. 8. 

A kancellár levélét Szegedy István zászlótartó közvetíté
sével, június 20-án megkapta. A hadieseményekről az aláb
biakban számol be: 

„Prima currentis augusti a török Péter várától egy órá
nyira nagy halhatatlan erővel szállott meg. 2-da, úgymint Por
tiunkula napján igen nagy Portát az említett vár felé bocsátott 
az ellenség, melynek elébe bizonyos számú német katonaság 
commandirozva léve és egynéhány óráig keményen ellenkez
vén, tagadhatatlan: mindkét részről alkalmas ember veszett. 
Tertia: méginkább beljebb, csak fél órányira szállott a vártól: 
eadem die et aubsequenti quasta: szüntelen lőtte a vár előtt 
levő Hornberg nevű sáncot, annyira, hogy quinta virradatkor, 
nevezett sáncban levő németet lemetszett; mindazonáltal, ugyan
azon éjjel Felséges Eugenius herceg kétfelől a Duna által ma-
síroztatván Ö Felsége hadát és 5 óra tájban ráütvén mind 
sánczban, mind pedig táborban. Egészen megverte, annyira, 
hogy táborba helyéből kiűzvén, mind munitióját, artoleriáját 
portékástól, sátorostól elnyerte. A török lovasságból igen sok 
nem veszett, hanem gyalogsága totalít itt maradott, melyre való 
nézve már ez idén nem igen tar thatunk az e l lenségtől . . .'•' 

5. 

Szegedy István zászlótartó — 
gr. Illésházy Miklós kancellárhoz 

Pétervárad, 1716. aug. 8. 

Jelenti, hogy aug. 6-án szerencsésen megérkezett. A hadi
eseményekről az alábbiakat jelenti: 

„ . . . a pogány ellenség megszállotta Péterváradot, azonnal 
keményen lőni kezdte . . . 5-én pedig az Ö Felsége népe meg
ütötte négy óra tájban reggel, tartott, mintegy hat óráig este 
a harc, de végtére az Űr Isten megszégyenítette a pogánysá
got, elszaladott, ottan hagyta minden ágyúit, mozsarait. Csak 
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ágyút nyertek másfél százat, mit szemeimmel láttam. Zászló
kat számtalant, tevéket, bivalyokat eleget nyertek, de valami 
kincset, vagy pénzt, avagy lovakat, éppen nem nyerhettek tő
lük. Csak mind gaz portékát látott az ember a kótyavetyén, 
de csak azt sajnálom, hogy magam is jelen nem lehettem, ha
nem másnap, úgymint 6. érkeztem. 7. estén magam is kimentem 
több tiszt uraimékkal a táborhelyre, írhatom Excellendiádnak 
nagy alázatosan, hogy rettentő nagy helyen feküdt. Elgondol
hatja Excellendiád minemű tábornak kellett lenni, amint mond
ják kétszáz ezernél több volt az ellenség . . . " 

6. 

Ebergényi László tábornok — 
gr. Illésházy Miklós kancellárhoz 

Péterváradi tábor, 1716. aug. 8. 

„Hogy eddig gyakrabban nem udvaroltam leveleimmel Ex-
cellenciádnak, oka az, hogy bizonytalant írni nem akartam, de 
minthogy mostan csakhamar két rendbeli operatiónk esett, (ki
nek hosszú volna a históriája, melynek descriptiójára rövid is 
az időm), azt csak röviden akartam alázatosan tudtára adni 
Excellenciádnak, hogy az ellenség nagy erővel és tábori készü
letével Nándorfej érvárnál át jött a Száván, s Pétervárad j a felé 
nyomakodván, annak recognitiójára M. Feldmarsall Pálffy Já 
nos úr Ö Excellenciája plusz, mínusz három ezred magával 
még Futakról 2-án kimenvén, s mintegy Ijúsz ezerből álló török 
seregre akadván, kemény harcot kellett kiállani, aki is négy 
óráig tartott . A mieink közül veszett el, circiter három százig 
való, de a törökök közül talán ezernél is több esett el. Grae 
Prainert ugyan ott fogták el, de primo most a nagy harc után, 
vasban lévén, fejét vették s a testét a fővezér sátoránál találtuk. 
Ugyanazon alkalommal Nagy István úr fia, M. Feldmarsallnak 
kedves inasa veszett el. A megnevezett Pálffy János Feldmar
sall urat ugyanazon török, puskázással egész Péterváradig kí
sérte, a Pétervárad j át is ugyanakkor suo modo meg is szállotta. 
Kit látván fölséges Eugenius herceg 4-én dispositiókat tévén 
s a hadat contrahálván, azon éjszaka Péterváradnál által is 
mentünk hidakon a Dunán, s jóllehet igen fortélyosan feküdt 
az ellenség, mindazonáltal 5-én Isten jóvoltából, meg is ver tük 
a pogányság erőit, elannyira, hogy minden tábori készületét 
helyben kellett hagyni, arteleriájával s bagasiájával együtt. Igaz 
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dolog, hogy az eleje igen nehéz volt, mer t a ter rénum igen ki
csiny, s veszedelmes is volt, aminthogy magam is comandóm 
alat t való német hadakkal igen szoros helyen estem jobb szár
nyára, de ugyancsak mégis jót succédait a dolog. Mennyi veszett 
mind a két részről, még bizonyosan ki nem tanulhattuk, de 
való az, hogy az ellenségből feles ezer veszett el, s mi is va
gyunk legalább négy generális hí j j ával, kinek, s úgy a többinek 
is specif icatió j ával nem udvarolhatok, de gondolom, a Bécsi 
Diáriumból proxime kiutanulhatja Excellenciád, hasonlókép
pen a nyert török zászlók, dobok és raboknak számát is . . . " 

7. 

Gr. Pálffy János tábornok — 
gr. Illésházy Miklós kancellárhoz 

Temesvári tábor, 1716. aug. 23. 

Péterváradi táborból kelt levelemből értette Excellenciád 
nem kétlem, Isten kegyelméből végzett szerencsés ütközetün
ket, úgy onnét lett expeditiómat ide Temesvár felé, ahová is 
ugyan elérkezem, minden ellenséges tartóztatás nélkül, csak
hogy fa s jó víz fogyatkozása miatt sokkal több embereim rom
lottak meg az úton, mint kétszeri ütközetünkben. Már csak a 
Herceget várom ármádia j ával, ki okvetlen szükséges artoleriá-
val együtt, két-három nap múlva elérkezik és azonnal hozzá 
fogunk Temesvárnak megvételéhez. Remélem sok időt alatta 
nem töltünk, bár bizonyos számát az ott benn való népnek nem 
tudjuk: ki azt mondja hat, ki hét, k i tízezer légyen benne. 
Ellenkezés is igen ri tka náluk, ha jön is harminc, negyven 
spa j a csatázni, alig mutatják embereink magukat, azonnal sza
ladnak. Hármot ugyan közülük elfogtak, de semmi bizonyost 
tőlük ki nem vehettek, kire nézve meg is til tottam már a tá
borban senki velük ne ellenkezzék, hacsak raj tuk nem jönné
nek. Valóban fognak kívántatni jövendő regrutázással embe
rek, csak annyival több lovak, csak készítsen pénzt az Bancó . . . " 
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8. 

Gr. Pálffy János tábornok — 
gr. Illésházy Miklós kancellárhoz 

Temesvári tábor, 1716. szept. 11. 

A levél elején gazdasági ügyeiről és közeli tennivalóiról 
értesíti a kancellárt, majd rátér a hadi helyzet ismertetésére. 

„Temesvárhoz szükséges artolleriánk még nem érkezett, 
óránként várjuk és mihelyst érkezik, azonnal hozzáfogunk a 
várnak, akit egészen körülfogtunk, lőj j ük is egynéhány ágyú
val, s bombákkal. Eleget replicálnak ők is, ekkoráig tű rhe tő 
kárral. Mindazonáltal tegnap reggel hajnal előtt véletlenül ki 
esvén néhány száz tatár, egy negyven emberből álló Prátsaff-
tunkat, felforgatták, ö bennük is esett ugyan kár, de nagyobb 
a mienk. A Herceg egyfelől a gyalogságot, némely lovas rege- . 
mentekkel, másfelől magam huszonkét lovas regementekkel, 
commendírozzuk. Referáltatik: a Dunán vagy tizenkét ezer ta tá r 
által költözött volna, kinek valóságáról jövő postán Exellenciád-
nak többet írhatok. Az erősségből majd naponként szökik hozzánk 
benn szorult parasztság, nagy félelmet, rémülést hirdetnek, suc
eur susuk elmaradása m i a t t . . . " 

9. 

Gr. Pálffy János tábornok — 
gr. Illésházy Miklós kancellárhoz 

Temesvári tábor, 1716. szept. 25. 

„ . . . Tegnap előtt dél tájban, görcs fájdalom miatt ágyban 
feküdtem, lárma kélt, s alig kaphaték lovamra, hát ihon, két
száz lépésnyire sátorom mögött terem rettentő kiáltással t izen
kétezer jó lovas török, oly szándékkal, (mint rabjaink vallot
ták), által vágván táborunkon magát, segítséget, s munitációt 
viszen Temesváriknak. De megcsalta a reménység, egész tábor
helyünk árokkal be lévén kerítve (mit nem hiszem, hogy tudott 
volna). Karabély végére várván, alkalmas emberei s lovai el
hagyásával, keményen visszapuskáztük. Noha előbb, hogysem 
lineánkra jött, feles marháinkat elkerítette. Kibocsátván mind-
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azon által némely katonákat, másfelől, megint nagyobb részét; 
visszanyertük tőlük. Béres szolgáinkból egynéhányat levágtak,, 
fogtak is. Temesvárat most is erősen lőj j ük, talán majd os t ro
moljuk is . . . " 

10. 

Ebergényi László tábornok — 
gr. Illésházy Miklós kancellárhoz 

Temesvári sáncokból, 1716. szept. 29. 

Hosszú hallgatása miatt a kancellár elnézését kéri, s hivat
kozik nagyfokú katonai elfoglaltságára. 

„ . . . Temes Várának külső palánkját vastag, sűrű lövések
kel éjjel, nappal dörgetjük, minden órán parancsolatot várván 
ostromhoz való menetelre, melyet is megvévén, előttünk lesz 
még a nagy roppant város, s ha arra is reá segít az Isten ben
nünket, még azután a Citadellájával is lesz dolgunk, de csak: 
az első jeget megtörhessük, azután a többihez Isten jó voltá
ból, ha vérontással is, de könnyebben hozzá juthatunk. Az e l 
múlt hetekben Nándorfejérvár tájáról kis csapat, volt 10 000 
török, s annyi ezer tatár akarván in auxilium Temesvariensiu 
ötszáz fegyveres janicsárt bevinni, s a táborunkon által törni 
magát, de Isten megváltoztatván gonosz igyekezetét, dicsére
tesen visszavertük, maga népének nem kevés kárával, úgy, hogy 
azóta már semmi hírét nem halljuk, merre fordult légyen. Elég,, 
hogy mi már nem tar tunk attól, hogy ő az idén az armadáját; 
kiszállítja, s egész erejével próbál valamit, mer t megégette m á r 
a kása a száját, hanem lopva valami particularis exoursiókat r 
s hostilitásokat tesz, kivel minket oly könnyen meg nem 
i j e s z t . . . " 

A továbbiakban egy Motesiczky István nevű tiszt szökésé
ről számol be. 

„P. S. Ezen levelem a tegnapelőtti postától elmaradt, mi 
dőn már el akartam küldeni a mai postára, lárma esek a t á b o 
runkon, ami nem is egyéb vala, hanemhogy a mi hadunk 
Temesvárra ostrommal mene. A külső palánkját mintegy két. 
óráig tartó kemény tűz alatt szerencsésen meg is vette, de 
mennyi kár esett a mieinkben, s mennyit vallott a török, par-
ticulariter még most Excellenciádat nem tudósíthatom. Elég" 
az, hogy kemény és véres bajvívás és harc vala. Ez kezünkben 
lévén a városát sem hagyjuk szűzen . . . 1716, október 1." 
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11. 

Gr. Pálffy János tábornok — 
gr. Illésházy Miklós kancellárhoz 

Temesvári tábor, 1716. okt. 2. 

„. . . Már magamnak is nagyobb a reményem Temesvár 
megvételében. Tegnapelőtt kellett meglenni a palánka ostro
mának. Egész éjszaka eső esvén, midőn ingyen sem gondolta 
az ellenség, úgymint tegnap reggel, még az eső meg sem ál
lott, Isten segítségével embereink ostromnak mentek, a megírt 
palánkát szerencsésen megvették, bár alkalmas Generálisok, 
obersterek és egyéb tisztek, nem különben egynéhányszáz gya
log veszteséggel ment is végbe, mégis oontolátiónk az ellen
ségnek számosabb el esése, aki mindjárt retérádája után, palán
kában velünk együtt még épen állott házait felgyújtogatván, 
innenső részére pedig katonáimat, hasonló, még elrekesztett pa
lánkába beküldvén, vagy ezerig való lónak kihozása után, min
dent tűzzel megrakván, egészen megégették. És jóllehet, amint 
rabjaink és egyéb szökött rácoktól informálhattunk, hogy benn 
a városban is az utcákat, árkokkal által ássák s különfélekép
pen erősítik, minek feldúlása, bizonyos, sok népünkbe telik. 
Mindazonáltal, mihelyt az árkot betöltheti ük és az ágyúknak 
szükséges állások megcsináltatik, rést lőve másodszor, azonnal 
rajta megyünk. Segítségnek semmi híre, nem is hiszem, ekko
ráig el nem jővén, . . . alkalmasint el telvén már az idő." 

12. 

Gr. Pálffy János tábornok — 
gr. Illésházy Miklós kancellárhoz 

Temesvár várából, 1716. október 23. 

Jelenti Temesvár elfoglalását. A várban még sok fegyver
fogható katona volt, mikor birtokukba jutott. Az őrséget és csa
ládjaikat Pancsovára kísérték. Várják a parancsot, hogy téli 
szállásra vonulhassanak. 
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13. 

Gr. Pálffy János tábornok — 
gr. Illésházy Miklós kancellárhoz 

Királyfalva, 1716. nov. 9. 

Értesíti a kancellárt, hogy a temesvári táborból megérke
zett királyfalvai birtokára, ahol a telet tölti. 

14. 

Gr. Pálffy János tábornok — 
gr. Illésházy Miklós kancellárhoz 

Belgrádi tábor, 1717. júl. 12. 

„Múlt postákkal Excellenciádhoz bocsátott leveleimet úgy 
tudom, ekkoráig vévén, itt való dolgok folyását érthette Ex
cellenciád: hogy jól lehet különb okokra nézve Nándorfehér
várnak vívása ekkoráig haladott is, harmadnap múlva, mind
azonáltal remélem mennyivel későbben, minden apparamen-
tumok készen lévén, annyival keményebben hozzáfogunk, csak 
r.zorgos, mély intervemcutiók az jó igyekezetet újabban meg 
ne gátolják. Generál Mercy szegény majd el késik a réven. 
Tegnapelőtt némely hidak csináltatására ordereztetvén a Her
cegtől, egyszer is mint elbágyadva, lováról leesvén, megsüke
tült, s megvakult. Most is úgy vagyon, s ha csak Isten kivált 
nem segíti, ha csak mértékletesen nem fog élni, egyszer azt 
halljuk felőle, megütötte a guta. A török erőnek jövetele még 
in prioribus vagyon. Confirmálván azt tegnap hozott hét török 
rab, az kik olyat is mondanak, mintha harminc ezerből álló 
népeket Erdélynek szándékoskodnának expediá ln i . . ." 

15. 

Gr. Pálffy János tábornok — 
gr. Illésházy Miklós kancellárhoz 

Belgrádi tábor, 1717. júl. 16. 

„Ereje az ellenségnek, mint hallani, naponként közelít. Csu
daképpen majd pedig merem describálni, minemű rettentő ost-
romos förgeteg támada vala 13 napján e hónak, délután öt óra 
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tájban, úgy hogy sátrainkat jobbára, sőt magamat az sátorban 
székestül, felforgatott. Hidainkat Dunán, Száván elszaggatta, s 
merítette. Akkor szintén rajtuk menő szénásszekereket, lova
kat, embereket vízben vesztett. Sok kereskedő, s császári pro-
vunt, s egy munitióval töltött hajót, kit fenekére nyomott, k i t 
összedarabolt, már végét is fájdalommal vártuk. Töröknek is 
a vár alatt alkalmas károkat tett : aminthogy rabok vallása sze
rint tricádájokból némelyeket elsüllyesztett, s egyet elragad
ván, ágyústól, mindenestől, de ember nélkül, többi közt két 
nagy lófark zászlóval, kezünkbe hozott. El sem készülhettek 
azonban 14. napján e hónak a hidak, amely seregek a Száván 
túl szorultak, az ellenség megsejtvén, sajkákon egynéhányszáz 
gyalog s lovas törököt által küldvén, vigyázatlan embereinkre 
rohantak, a szolgákból és németekből egynéhányat lecsapdos
tak, marhákban vagy száz darabig elkaptak. Annak utánna hi
dunk eiőtt lévén sáncocskára ütvén, kevés benne lévő népnek 
segítségére sietett két granatéros companiának elérkezésivel, 
próbáltak ugyan, de a kása megégette szájukat, otthagyván az: 
árokban, s körülötte 40 holt janicsárt, azonkívül, kiket embe
reink a nádasban agyonlőttek, s elfogtak. Rác katonáink is teg
nap újabb tizenegy szpaját hoztak Morava tájékáról." 

16. 

Gr. Pálffy János tábornok — 
gr. Illésházy Miklós kancellárhoz 

Belgrádi tábor, 1717. aug. 9. 

A levél elején egy Szolnoky György nevű, Egerben rabos
kodó személy szabadulásának érdekében kéri a kancellár köz
benjárását, majd rátér a hadihelyzet ismertetésére. 

,,. . . Valóban continually a ágyúkkal s bombákkal feltett 
rontásunkat az ellenség. Már egyszer távoztunk Haupt Qvar-
télyból, s i t t sem enged nyugodnunk. Untalan környékezi sát
rainkat. Generál Stradának is előtte lábát, rontja embereink, s 
lovainkat. Remélem mindazonáltal majd kinyilatkoznak con-
ceptusi Eugenius Hercegnek, s jobbra fordul a dolog. Ekkoráig 
is tudom mást lövetett volna, de annnyira a lovasság, hogy nem
csak szpajat nem, de janicsárt sem érne futtában. A gyalog
sághoz pedig éppen nincs bizodalma a Hercegnek. Heister s 
Emanuel alterálódván, hazamentek. Történhetik, több követői 
lesznek." 
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17. 

Gr. Pálffy János tábornak — 
gr. Illésházy Miklós kancellárhoz 

Belgrádi tábor, 1717. aug. 13. 

„ . . . Mi mostanság is keményen lövettetünk, s bombázta-
t u n k mindenfelől az ellenségtől, nem megvető kárral. Adja Is
t en majd, örvendesebb hír t írhassak Excellenciádnak. Mely 
Dunavecz mellett csinált török sáncnak megvételében beteg
ülésig fáradozott, az minap Mercy úr, azt tegnapelőtt hirtelen, 
észre sem vévén az ellenség szerencsésen megvette. Benne volt 
törököket kit levágtak, kit Dunába öltek. Ily lármára meg
eredvén az Dunán álló sajkások segítségére sietvén felenyájá-
nak, amint azonnal ellenek fordíttattak maguk ágyúi, azokból 
egyet ketté lőttek, s embereit az vízben vesztették. Tricadajuk-
ból pedig hihető megrettenésben elszalasztván egyet a vár alól, 
az t a Duna minden munitióval kezünkbe h o z t a . . . " 

18. 

Ebergényi László tábornok — 
gr. Illésházy Miklós kancellárhoz 

Nándorfejérvár, 1717. aug. 16. 

„Élőnkbe szállott ellenségnek Jancsárságból álló ereje a kö
rülöt tünk elhelyezett ágyúkból, mozsarakból hasonlóképpen 
apró puskákból augusztus 1. óta napról napra keményebben al
kalmatlankodván minekünk, Fölséges Eugenius herceg paran
csolatjából az némely részével kimenvén 
Isten által nem csak confusióba hoztuk, hanem az ellenség ré
széről, kivált janicsárok közül egynéhány ezrek elveszésével, 
mint ezen leginkább alkalmatlankodó népet, sáncaikból kiver
tük, másfél százig való ágyúit is elnyertük. Ennek történetével 
reménységünkön kívül az egész Törökség maga táborhelyéből 
kimozdulván, azt is Ö az, Felsége kegyelme által obtinealtuk." 

A továbbiakban tudósítja a kancellárt, hogy Hauber tá
bornok és gróf Pálffy János főhadnagy, a vezénylő tábornok 
fia, a harc során meghalt. Pálffy tábornok alól három lovat lőt
tek ki. Maga Ebergényi is megsebesült, jobb combjába két go
lyó fúródott. 
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19. 

Gr. Pálffy János tábornok — 
gr. Illésházy Miklós kancellárhoz 

Belgrádi tábor, 1717. aug. 17. 

„Hitetlenségét az ellenségnek megunván, szörnyű lövöl
dözése után, szokott tanácskozással concludáltatta 15. napján 
az ellenségre, amely sáncunkhoz 30—40 lépésnyire hozta mo
zsarait, kiüssünk, s legalább közel helyezett ágyúit nyerhessük. 
Amint, hogy magam jobb szárnyára ordereztettem 12 lovas 
regementtel, bal szárnyán commandérozván maga a Herceg, véle 
magamat, conjungáljam és egy lineában avancherozhassunk, de 
ellentartóm volt, ami közelebb hozott az ellenséghez, mely miat t 
nemcsak az összeköttetés gátoltatott, de észrevevén egy völgy
ben heverő vagy 16 ezer janicsár, oly puskázással fogadott 
16-án reggel (mását, az tavalyi bizony nagy volt, soha nem lát
tam), ha a reménytelen köd miatt való sötétség nem segített 
volna, ámbár feleseket sebesített, ember- s lovakban, nagyon 
megaprította volna seregemet. Szerencsére magosán is lőtt, leg
alább 30 m-rt. Orderemat akarván observalnom, embereimet 
conjunctióig tartóztatnom tovább lovasaimat, az kik rajta men
vén az első sorokból kiverték a janicsárokat, s jóllehet order 
szerint elleneztem, de erővel a másodikra és harmadikra is rá 
törtek és szerencsésen elverték a janicsárt. Helyhez hasonlót 
tett balszárnyunk is, a Török egészen megszaladott, s egész, de 
szegény táborát minden munitióval, ágyúival, mozsaraival n e 
künk prédául s csodálat Victoriájául hagyta. Mindennyi sze
rencse között engem nagy szerencsétlenség ért, mer t nem volt 
elég, hogy három lovamat ellővén, testemben megtörettem, m e 
lyet sántán most is nyögök, hanem szegény Obrist Lentenant 
fiamat is keresztül lőtte az ellenség, e világtól s tőlem utolsó 
búcsút vett. Más két fiam is csak kicsinyben oda nem veszett. 
Sok tisztek ölettek s sebesültek. General Hauber, Princ Taris 
meghalt mindjárt. Princ Lobkovic és többek halálra, sebesültek. 
Számát a veszteségnek jövő postával talán közölhetem. Ma dél
után a várbeliek is megalázván magukat, követeiket bocsátot
ták nagy rémült rettegéssel a Herceghez s kegyelmébe aján
lották magukat, feladván minden további munka nélkül a vá
rat, holnap lesz a végzés." 
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20. 

Ebergényi László tábornok — 
gr. Illésházy Miklós kancellárhoz 

Belgrád, 1717. aug. 20. 

Röviden tájékoztatja a kancellárt a 19. számú levélben rész
letesen ismertetett aug. 16-i csatáról, majd a török seregek Nán
dorfehérvár várából történő kivonulásáról tudósít: 

„ . . . az kitakarodásra vizén háromszáz hajó, s szárazon há
romszáz szekér megengedtetvén nekik, maguk portékájának e l 
vitelének kedvéért." 

Krizsán László 
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1962. 1. sz . 29—35., 2. sz. 54—56., 3. 
sz. 85—87., 5. sz. 161—166. p . 
[Az osz t r ák szövetségi hadse reg 
1933—1938 között.] 

Kuetmann, K. G.: Freiwill ige S t u r m a b 
te i lung Rossbach . (Forsetzung). — 
Fg, 1961. 6. sz. 196—202. p . 
[A rossbach i ön tkén tes rohamosz
tag.] 

Urrisk, Otto R.: „Er liess schlagen 
eine B r ü c k e n . . . " . — S, 1962. 23. 
sz. 11., 24. sz. 11. p . 
[Az osz t r ák -magyar műszak i csa
patok.] 

Franzi, Rudolf : Zögers Dank. — S, 1902. 
13. sz. 11. p . 

[Osz t rák-magyar ka tona i i skolákról 
és felsőiskolákról.] 

Urrisk, Otto R.: Gold a m Armel . Al te 
u n d n e u e Symbole der Theres ia 
n i schen Mil i tä rakademie zu Wiener 
Neus tad t . — S, 1962. 19. sz. 11. p. 
[Régi és új rangjelzések a Wiener 
Neus tad t - i osz t rák ka tona i a k a 
démián. ] 

Fauland, Fe rd inand : Wirkl ich n u r 
Blech? Al tös terre ichische Orden 
u n d Ehrenzeichen. — S, 1962. Beilage 
zur Folge 18. 11., 19. sz. 11., 20. sz. 
11., 21. sz. 11., 22. sz. 11., 24. sz. 
11. p . 
[Régi osz t rák rendje lek és k i t ün 
tetések.] 

Granichstaedten-Czerva, Rudolf: Die 
„Gle t scher -Husaren" . Die Geschich
te de r Rei tenden Tiroler Kaiser
schützen . — S, 1961. 16. sz. 11. p . 
[A lovas tiroli vadászok története.] 

Hodick, F r i ed r i ch : Die Mi l i tä rmusik in 
d e r k a i s e r l i c h e n ] u[nd] k ö n i g l i c h 
en] Armee . — S, 1961. 17. sz. 11. p . 
[A ka tonazene a császári és k i rá ly i 
hadseregben. ] 

Adolph-Auf f enberg-Komarow, H. : Erz
herzog Albrecht und die Armee . 
Z u m 95. J ah res t ag der Schlacht 
von Custozza. — S, 1961. 12. sz. 11. p . 
[Albrecht főherceg és a hadsereg . 
A Custozza mellet t i ü tközet 95. év
fordulója.] 

Klingenfels, G.: Der Sieger von K o m a -
row. G[eneral] d[er] Ifnfanterie] 
Moritz F re ihe r r Auffenberg K o r a i -
r o w zum HO. Gebur ts tag . — S, 1962. 
10. sz. 11. p . 
[Moritz Auffenberg von K o m a r o w 
osz t r ák t á b o r n o k születésének HO. 
évfordulója.] 

Fauland, F e r d i n a n d : Feldzfeugmeister 
Ludwig v[on] Benedek . — S, 1961. 
8. sz. 11. p . 
[Ludwig von Benedek osz t rák tá 
b o r n a g y ha l á l ának 80. évfordulója.] 

Adolph-Auf f enberg-Komarow, H.: Das 
Lebensbi ld eines a l tös terre ichischen 
Fe ldhe r rn . Fe ldmarscha l l F re ihe r r 
von Böhm-Ermol l i . Zu s e inem 20. 
Todes tag a m 9. Dezember . — S, 
1961. 23. sz. 11. p . 
[Eduard von Böhm-Ermol l i , osztrák 
t á b o r n a g y ha l á l ának 20. évforduló
jára . ] 

Adolph-Auffenberg-Komarow. H. : G[e-
nera l ] M[ajor] Dr. E[duard] von 
Fischer . D e m he ldenmüt igen Ver 
te id iger der Bukowina . — S, 1932. 
2. sz. 11. p . 
[Eduard von Fischer osz t r ák v e 
zé rő rnagy szüle tésének 100. évfor
dulójára . ] 

Adolph-Auf f enberg-Komarow, H. : Ein 
Dip lomaten-Genera l . G[eneral] d[er] 
Kaval ler ie Wladimir F re ihe r r Giesel 
von Giesl ingen zum 25. Todestag. — 
S, 1961. 15. sz. 11. p . 
[Egy osz t rák d ip lomata t ábornok , 
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Wladimir von Giesel ha l á l ának 25. 
évfordulójára . ] 

Adolph-Auffenberg-Komarow, H. : I m 
Geiste Tegetthoffs z u m grossen 
Sieg. Grossadmi ra l Anton Haus 
z u m 110. Gebur t s tag . — S, 1961. 11. 
sz. i l . p . 
[Anton H a u s osz t rák fő tengernagy 
szüle tésének 110. évfordulójára.] 

Wallisch, F r i ed r i ch : Er w a r ein grosser 
Soldat . Vor 45 J a h r e n s ta rb Admi 
ra l An ton Haus . — ' S , 1962. 3. sz. 
11. p . 
[Anton H a u s osz t rák t enge rnagy 
h a l á l á n a k 45. évfordulójára .] 

P a u l Ja r i t z — Ein vergessener Luft
fahr tp ionier . — S, 1961. 16. sz. 
9—10. p. 
[Paul Ja r i tz , a repü lés osz t rák ú t 
törője.] 

Fauland, F e r d i n a n d : Erzherzog Kar l — 
ein grosser Österreicher . Zur 190. 
Wiede rkehr seines Gebur t s tages . — 
S, 1961. 16. sz. 11. p . 
[Károly főherceg, az aspern i győző 
szüle tésének 190. évfordulója.] 

Adolph-Auffenberg-Komarow, H. : Feld
marscha l l [Josef] Radetzky . Zu sei
n e m [195.] 295. Gebur t s tag . — S, 
1962. 1. sz . 11. p . 
[Josef Rade tzky oszt rák t ábo rnagy 
szüle tésének 195. évfordulójára .] 

Krisch, H a n s : Ein Leben für die Luft
fahrt . F lugpionier A lexande r Ren
n e r . — S, 1962. 17. sz. 11, 13. p . 
[Alexander Renner , a repülés oszt
r á k út törője . ] 

Richter, H a n s : J o h a n n Bapt is t T ü r k 
„ K ä r n t e n s A n d r e a s Hofer" . — S, 
1961. 15. sz. 11. p . 
[Hans Richter , a Napoleon elleni 
el lenál lás szervezője Kar in t iában . ] 

Radke, He inz : Der mil i tär ische Horaz 
aus der Donau-Monarch ie . Z u m 90. 
Gebur t s t ag Roda-Rodas . — PKI , 
1962. 3. sz. 40—41. p . 
[A duna i m o n a r c h i a ka tona i Horá -
t iusa . A lexande r Roda-Roda 90. szü
letési évfordulójára.] 

Adolph-Auffenberg-Komarow, H. : 
„Pr inz Eugenius , der edle Ri t ter . . " 
Z u m 225. Todes tag des „Savoyer s" . 
— S, 1961. 8. sz. 11. p . 
[Savoyai J e n ő h a l á l ának 225. évfor
dulója.] 

G[eneral]o[berst] [Rudolf] Stöger-Stei-
n e r z u m Gedenken . — S, 1961. 10. 
sz. 11. p . 
[Rudolf Stöger-Ste iner osz t rák v e -
zérezeredes h a l á l á n a k 40. évfordu
lója.] 

Adolph-Auffenberg-Komarow, H. : 
G[eneral]o[bers t ] Arz F r e i h e r r v o n 
S t rassenburg . Z u r 105. Wiede rkeh r 
seines Gebur t s tages a m 11. J u n i .  
S, 1962. 11. sz. 11. p . 
[Von S t r aus senburg oszt rák vezér
ezredes szüle tésének 105. évfordu
lójára.] 

Adolph-Auffenberg-Komarow, • H. : Dem 
„ös ter re ichischen Ne l son" z u m 90. 
"Todestag. — S, 1961. 7. sz. 11. p . 

[Wilhelm von Tegetthoff halá lánate 
90. évfordulójára.] 

Adolph-Auffenberg-Komarow, H . : 
„U—5" erledigt „Leon G a m b e t t a " . 
— S, 1962. 7. .gz. 13. p . 
[Megemlékezés Georg von T r a p p 
oszt rák tengera la t t j á ró p a r a n c s n o k 
ról a 20. század elején.] 

Adolph-Auffenberg-Komarow, - H . : 
[Feld] M [arschall] L[eu tnan t ] F r e i 
h e r r von Uchat ius . Soldat u n d Ge
lehr ter . — Schicksalweg eines U n i 
versalgenies . — S, 1961. 21. sz. 11. p . 
[Franz von Ucha t ius kiváló osz t r ák 
fegyver techn ikus és feltaláló a 19. 
században. ] 

Adolph-Auffenberg-Komarow, H.: Den 
Erobe re r des Monte Meleta. Gene
ra lmajor . Alois Windisch zum G e 
denken . — S, 1962. 3. sz. 11. p . 
[Megemlékezés Alois Windisch oszt
r á k vezérőrnagyról . ] 

Adolph-Auffenberg-Komarow, H. : Die 
Donauflott i l le in Aktion. Vizeadmi
ral Olaf Richard Wulff z u m 80-. 
Gebur t s tag . _ S, 1962. Bei lage zu r 
Folge 18. 11. p . 
[Olaf Richard Wulff osz t rák a l ten
ge rnagy szüle tésének 80. évfordu
lójára.] 

Adolph-Auf f enberg-Komarov, H. : Ein 
h e r v o r r a g e n d e r ös ter re ichischer Ge
n e r a l : Herzog Wilhelm von Wür t 
t emberg . — S, 1961. 10. sz. 11. p , 
[Wilhelm von Wür t t embe rg oszt
r á k t ábornok . ] 

Bulgária 
Kalinkov, Aszen: Voennoto izkusztvo 

p r i ob razuvane na sz lav janoböl -
ga r szka ta dörzsava . — VISz, 1962.. 
1. sz. 45—59. p . 
[A k ia laku ló szláv-bolgár b i r o d a 
lom hadművésze te . ] 

Pejcsev, A t a n a s z : Otrazsenie n a oszo-
benoszt i te n a bö^garszkjja feodal i-
zöm v ö r h u bölgarszkoto v o e n n o 
izkusztvo. — VISz, 1962. 1. s z . 
60—70. p . 
[A bolgár feudal izmus sa já tosságai 
n a k tükröződése a bo lgár h a d m ű 
vészetben.] 

Hrisztov, Dimitör — Csolpanov, Bo r i s z : 
Oszobenoszti na nos tn i te vojni d e j -
sztvija n a bö lga r szka ta a rmi ja prez. 
Ba lkanszka ta vojna. — VISz, 1962. 
2. sz. 51—64. p . 
[A bo lgár hadsereg éjszakai h a r c 
t evékenységének sa já tosságai a 
Ba lkán -háborúban . ] 

Karaivanov, Venel in : Vlijanieto n a 
ruszko to voenno izkusztva v ö r h u 
bölgarszkoto voenno izkusztvo p r e z 
Ba lkanszka ta vojna. — VISz, 1962. 
2. sz. 65—76. p . 
[Az orosz hadművésze t h a t á r a a 
bolgár hadművésze t r e a B a l k á n - h á 
borúban . ] 

Kukov, K. : Za rökovodna ta rolja n a 
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Bölgarszkata Komuniszticseszka 
Partija v narodnata ármi j a prez 
1944—1947 g. — VISz, 1962. 1. sz. 
3—14. p. 
[A Bolgár Kommunista Párt vezető 
szerepe a néphadseregben 1944 és 
1947 között.] 

Daszkalova, Ekaterina: Nikola Vapca-
rov v Morszkoto masinno ucsiliste. 
— VISz, 1962. 1. sz. 71—86, p. , 
[Nikola Vapcarov a Tengerészeti 
Gépésziskolán.l 

Zaharlev, Z.: Zsizn' za národ. K 20-le-
tiju szo dnja gibeli bolgarszkogo 
generála patriota V(ladimira) Zai-
mova. — KZ, 1962. 127. sz. 3. p. 
[V. Zaimov bolgár tábornok halálá
nak évfordulója.] 

Poljakov, Ju. A.: Vidnüj bolgarszkij 
antifasiszt general Vladimir Zai
mov. — NNI, 1962. 3. sz. 114—118. p. 
[V. Zaimov tábornok, a kiemelke
dő bolgár antifasiszta.] 

Csehszlovákia 
Pichlik, Karel: K otázce navrátilcu z 

ruského zajeti. — HV, 1962. i. sz. 
90—124. p. 
[Az orosz hadifogságból 1922-ig ha
zatérő csehek kérdéséhez.] 

Lichnovsky, Milan: Základni otázky 
materiálni výstavby es. armády v 
obdobi prerustáni národi a demok
ratické revoluce v revoluci socia
listickou (1945—1948.) — HV, 1962. 
1. sz. 1—29. p. 
[A Csehszlovák Hadsereg megala
kulása anyagi biztosításának alap
vető kérdései a nemzeti-demokra
tikus forradalomból a szocialista 
forradalomba való átnövés idősza 
kában. 1945—1948.] 

Fiala, Jan: Československé ozbrojené 
sily a zabezpeceni pokolnéjlho vývo
je revoluce v letech 1945—1947. — 
HV, 1962. 4. sz. 469—510. p. 
[A csehszlovák fegyveres erők és 
a forradalom békés fejlődésének 
biztosítása az 1945—1947-es években.] 

Drzka, Pavol: Ucast cs. armády pri 
rieseni hospodárskych otázok de
mokratickej etapy/ nasej revolúcie 
— dôležitý článok vývoja nových 
vztahov armády a ľudu. — HV, 
1962. 5. sz. 605—645. p. 
[A Cseszlovák Hadsereg részvétele 
a gazdasági kérdések megoldásában 
forradalmunk demokratikus szaka
szában — a hadsereg és a nép kö
zötti új viszony fejlődésének jelen
tős tényezője.] 

Navrátil, Jaromir — Hochsteiger, Ti
bor: K otázkam demokratizace ve-
litelského sboru cs. armády v le
tech 1945—1948.— HV, 1962. 3. sz. 
331—367. p. 
[A Cseszlovák Hadsereg parancs
noki állománya demokratizálásá

nak kérdéséhez az 1945—1948-as idő
szakban.] 

Hochsteiger, Tibor — Navrátil, Jaro
mir: Očista velitelského sboru v 
pounorovém obdobi výstavby Cs. 
lidové armády. — HV, 1962. '6. sz. 
757—798. p. 
[A parancsnoki állomány megtisz
títása a Cseszlovák Néphadsereg 
építése időszakában, 1948 februárja 
után.] 

Dahomey 
Clarke., F. A. S.: Modern amazons. — 

AQ, 1962. 85. köt. 1. sz. 107—113.. p. 
[A dahomeyi női katonák történe
téről.] 

Dél-Amerika 
Otnosenie Roszszii k nacsalu vojnü 

Latinszkoj Ameriki za nezaviszi-
moszť. — Podgotovil: N. N. Bolho-
vitinov. — IA, 1962. 3. sz. 120—131. p. 
[Oroszország és a latin-amerikai 
függetlenségi háború. — Dokumen
tumok.] 

Karcev, A.: Partizanü v Latinszkoj 
Amerike. — MZs, 1962. 7. sz. 124— 
—125. p. 
[Partizánmozgalmak Latin-Ameri
kában.1 

Dél-Vietnam 
Winkler, Heiner: Die Lage in der US-

Militärkolonie Südvietnam. — M, 
1962. 1. sz. 133—141. p. 
[A helyzet az Egyesült Aharnuk 
dél-vietnami katonai gyarmatán.] 

Amerikai Egyesült Államok 
Essame, H. : A redcoat su rgeon ' s ac 

count of 1776. F r o m an unpub l i shed 
d ia ry of a young br i t i sh surgeon 
in the Amer i can Colonies. — MR, 
1962. 42. köt. 4. sz. 66—78. p . 
[Az amer ika i g y a r m a t o k o n szolgá
latot tel jesí tő fiatal bri t ka tonaor 
vos 1776. évi naplójából.] 

Beljavszkaja, I. A. : Rol? burzsuazi i v 
grazsdanszkoj vojne v SzSA 1861— 
1865 godü. — NNI, 1962. 3. sz. 76—91. 
P. 
[A burzsoázia szerepe az Észak-
amer ika i Egyesül t Ál lamok polgár
háború jában , 1861—1865.] 

Smith, Lynn D. : Get tysburg 100 years . 
— MR, 1962. 42. kö t . 7. sz. 13—24. p . 
[A ge t tysburg i ü tközet 1863 jú l iusá
ban.] 

Jackson, Benne t t L. : Genera l Shafter 
meets t h e press . — MR. 1962. 42. 
köt . 9. sz. 58—68. p . 
[Shafter t á b o r n o k kapcsola ta a s a j 
tóval. Az Északamer ika i Egyesül t 
Ál lamok beava tkozása K u b á b a n . 
1898-ban.1 
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Finnország 
Hof mann; H e r m a n n : Genera l l eu tnan t 

K a r l Lenna r t Oesch. Z u m 70. Ge
bu r s t age des f innischen Genera l 
s tabschefs und Heer führe rs . — ASM, 
1962. 9. sz. 510—513. p . 
[Karl Lenna r t Oesch vezérőrnagy , 
a finn vezérkar i főnök és hadvezér 
70 éves.l 

Franciaország 
Vial, Robe r t : L ' a r m é e f rançaise et 

l 'Histoire. — RH, 1962. 227. köt. 
435—454. p . 
[A francia hadse reg és a tö r t éne 
lem.] 

Léderrey, E rnes t : Les a rmées de Char
les le T é m é r a i r e d u r a n t les guer res 
de Bourgogne . — RMS, 1962. 8. sz. 
368—381. p . 
[Merész Káro ly b u r g u n d i herceg 
hadserege i a b u n g u n d i a i h á b o r ú k 
idején, 1473—1476.] 

Vaux de Folëtler, F . de : Les bohémiens 
a u x a rmées de l 'Ancien Régime. — 
RHA, 1962. 1. sz. 41—44. p . 
[Cigányok a f rancia hadse regben 
a fo r rada lom előtt.] 

Navereau: Les l ignes d 'é tape . — RHA, 
1962. 2. sz. 19—29. p . 
[Katonai u tánpó t l á s i vona l ak F r a n 
c iaországban a 17—18. században.] 

Hebuffat, F. : La protec t ion des côtes 
de P rovence au mil ieu du XVH.e 
siècle. — RHA, 1962. 1. sz. 45—48. p . 
[A Provenoe-i t enge rpa r t véde lme 
a 17. század közepén.] 

Gembruch, W e r n e r : Zwei Denkschrif
t en Vaubans zur Kolonial- u n d 
Aussenpol i t ik F r a n k r e i c h s aus den 
J a h r e n 1699 u n d 1700. — HZ, 1962. 
195. köt. 2. füzet. 297—330. p . 
[Vauban két emlék i ra t a Franc ia 
ország gyp.rmati pol i t ikájáról és 
külpol i t iká járól 1699-ben és 1700-
ban.] 

Arbaumont, J e a n ď : Ľ o r g a n i z a t i o n de 
l 'ar t i l ler ie et du génie au XVIII. e. 
siècle. — RHA, 1962. 4. sz. 36—44. p . 
[A francia tüzérség és műszak i csa
p a t o k szerveaése a 18. században.] 

Baruteau, Claude: Le p r e m i e r mér i le 
mi l i ta i re français 10 m a r s 1759. — 
RHA, 1962. 2. sz. 36—43. p . 
[Az első francia ka tona i é rdemrend . 
1759.] 

Lachouque, H. — Brunon, J e a n — 
Brunon, Raoul : Pa l l ad ium de la Ré
publ ique . D r a p e a u x d 'honneur , 
d r a p e a u x d ' a rmée . — RHA, 1962. 

2.SZ. 55—62. p . 
I [A köz társaság véde lmében . F r a n 

cia hadi lobogók a fo r rada lom évei
ben.] 

Wanty, Emi le : Regards su r la révolu
tion b r a b a n ç o n n e de 1790. — RHA 
1962. 4. sz. 5—20. p . 

[Megjegyzések az 1790. évi belga 
felkelésiről.] 

Cichon, Mordecha i : Fau l ty intel l igen
ce. — MR, 1962. 12. sz. 38—45. p . 
[Napóleon közel-kelet i had já ra t a 
1798—1799-ben.] 

Dunkerley, Roder ic : T h e night of Co-
r u n n a . A c o n t e m p o r a r y g l impse of a 
„ D u n k i r k " in Napoleon ' s t ime. — 
AQ, 1962. 84. köt . 2. sz. 203—204. p . 
[A corunna i é jszaka. Rövid kor tá r s i 
tudós í t ás egy Napóleon korabe l i 
„ D u n q u e r q u e " - r ő l , 1808 decemberé 
ben.] 

Chabanier, J e a n : Il y a cent c inquan te 
ans . . . La G r a n d e A r m é e en Li
tuan ie . — RHA,1962. 4. SZ. 131—142. 
P. 
[150 évvel ezelőtt . . . Napóleon Lit
vániában . ] 

Brunon, J e a n : Les éc la i reurs de la 
Ga rde Impér ia le . C a m p a g n e de 
F r a n c e (1814). — RHA, 1962. 2. sz. 
63—64. p . 1. t. 
[A császári g á r d a felderítői a fran
ciaországi had j á r a tban , 1814-ben. j 

Sazerat, René : La pensée mil i ta i re 
d'Alfred de Vigny: G r a n d e u r et 
Servi tude. — AFr, 1962. Jui l le t-
Août, 36—40. p . 
[Alfred de Vigny ka tona i gondola ta 
a „ G r a n d e u r et Serv i tude mil i tai
r e " c. művében. ] 

Chalmin, P . : Les crises dans l ' a rmée 
française 1830, 1848. — RHA, 1962. 
2. sz. 65—82. 4. sz. 45—62. p . 
[Válság a francia hadse regben 1830-
b a n és 1848-ban.] 

Richards, Edward W. : Louis Napoleon 
and Centra l Amer ica . — JMH, 1962. 
2. sz. 178—184. p . 
[Louis Napoleon, a későbbi III. Na
poleon császár és Közép-Amerika . ] 

Humbel, Xavier : La bata i l le de Nui ts , 
18 d é c e m b r e 1870. — RHA, 1962. 4. 
sz. 160—161. p . 
[A Nuits- i csata, 1870 december 
18-án.] 

Zwengel, Ot to : J e a n J a u r è s u n d sein 
Vaterlandbegriff . — WR, 1962. 9. sz. 
518—519. p . 
[Jean J a u r è s és fogalma a hazáról .] 

Bour, R e n é : Metz, ville au passé d e u x 
fois mi l lénai re . — RHA, 1962. 3. sz. 
32—38. p . 
[A ké tezer éves Metz v á r o s á n a k 
ka tona i tör ténete . ] 

Chalmin, P . : L'école de Metz (art i l lerie, 
génie) sous le Consulat et l 'Empi
re. — RHA, 1962. 3. sz. 39—55. p . 
[Metz tüzérségi és műszak i iskolája 
a konzu lá tus és a császárság a l a t t ] 

Tribout de Morembert, H. : Sièges de 
Metz. — RHA, 1962. 3. sz. 22—31. p . 
[Metz ost romai . ] 

Davin, E m m a n u e l : Histoire, succincte 
de la m a r i n e à Toulon. — RHA, 

1962. 4. sz. 143—153. p . 
[A touloni tengerésze t rövid tö r t é 
nete.] 

Dumont, J . M. : Epinal , dix siècles 
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d'histoire. — RHA, 1962. 3. gz. 87—38 
P-
[Az ezeréves Epinal katonai törté
nete.] 

Lesourd, J. A.: Regards sur l'histoire 
de Nancy. — RHA, 1962. 3. sz. 59— 
70. p. l. t. 
[Pillantások Nancy városának ka
tonai történetébe.] 

Dumontier: Sièges de Nancy et de Toul. 
—RHA, 1962. 3. sz. 99—108. p. 1. t. 
[Nancy és Toul ostromai.] 

Truttmann: Les églises fortifiées de la 
Lorraine. — RHA, 1962. 3. sz. 14— 
21. p. 
[Lotharingia megerődített templo
mai.] 

Tessier, R.: Tradition militaire de la 
Lorraine. — RHA, 1962. 3. sz. 7—13. 
p. 1. t. 
[Lotharingia katonai hagyományai.] 

Chabanier, Jean: Historique de la Croix 
de Lorraine — RHA, 1962. 3. sz. 
120—126. p. 
[A Lotharingiai Kereszt története. 
Hadijelvények.] 

Naud, G.: Survol de l'histoire de Bar-
le-Duc. — RHA, 1962. 3. sz. 71—76. 
P-
[Bar-le-Duc katonai történetének 
áttekintése.] 

Naud, G.: Places fortes meusiennes: 
Verdun, Montmédy, Stenay. — 
RHA, 1962. 3. sz. 77—86. p. 
[Erődök a Meuse partján: Verdun, 
Montmédy, Stenay.] 

Hubert, Ph.: L'aumonerie des armées 
en France, culte catholique. — RHA. 
1962. 4. sz. 63—76. p. 1. t. 
[A katonai lelkészi szolgálat Fran
ciaországban.] 

Auxonne, berceau militaire de Bona
parte. — RHA, 1962. 4. sz. 157—159. 
P-
[Auxonne, Bonaparte katonai isko
lája.] 

Berling, R. : Les pensées d'un homme 
de guerre: le maréchal (Claude 
Guillaume) de Balincourt. — RHA; 
1962. 2. sz. 30—36. p. 
[Balincourt marsall gondolatai a 
hadtudományról.] 

Lyautey, Pierre: La Lorraine, son 
empreinte sur le maréchal Lyau
tey. — RHA, 1962. 3. sz. 115—119. p. 
[A Lotharingiai környezet hatása 
Lyautey marsallra.] 

Délaye, Th. J. : Lyautey, souvenirs 
d'un témoin. — RHA, 1962. 2. sz. 
96—108. p. 
[Lyautey marsall, egy szemtanú 
visszaemlékezései.] 

Gar cin, Paul: Le colonel (Louis) Mar
tinon. — RHA, 1962. 1. sz. 120—124. 
P-
[Martinon ezredes, a francia hadse
rég hadianyaggyártásának szervs
zője.] 

Japán 
Grandchamp, René: Une force occiden

tale en Orient: le Japon. — RMI. 
1962. 342. sz. 66—71. p. 
[Nyugati mintájú hatalom Keleten: 
Japán.] 

Jugoszlávia 
Nikolíc, Desanka: Prilog proucavanjus. 

nosnje u ilindenskom ustanku 1903. 
— VVM, 1962. 6—7. köt. 145—160. p. 
[Adalék az egyenruha ismeretéhez 
az 1903. évi ilindeni felkelés idő
szakában.] 

Suica, Nada: Reproduktivna grafika í 
graficari u NOR-u. — VVM. 1962. 
6—7. köt. 191—222. p. 
[A. grafika és képviselői a Népi 
Felszabadító Háborúban.] 

Kína 
Gillin, Donald G. : Education and mi

litarism in modern China: Yen Hsi-
shan in Shansi province, 1911—1930. 
— JMH, 1962. 2. sz 161—167. p. 
[Nevelés és militarizmus Kínában, 
Yen Hsi-shan a Shanszi tartomány
ban, 1911—1930.] 

Korea 
Rohwer, Jürgen: Vor zehn Jahren» 

Zgest. v. —. — WR, 1962. 1. sz. 56., 
3. sz. 177—178., 5. sz. 292—294. p. 
[Tíz évvel ezelőtt. Az 1952. évi janu
ár—májusi koreai események kro
nológiája.] 

Daly, Robert W.: The big lie! — MR, 
1962. 11. sz. 54—60. p. 
[A kínaiaknak arrpl az állításáról, 
hogy az USA baktériumfegyvere
ket alkalmazott Koreában 1952-ben J 

Kuba 
Ternovoj, O. Sz.: Nacional'nüj geroí 

Kubü Hosze Marti" — borec protiv 
imperializma SzSA. — NNI, 1962. 
1. sz. 46—54. p. 
[José Marti, Kuba nemzeti hőse, az 
amerikai imperializmus elleni küz
delem harcosa.] 

Lengyelország 
Garlicki, Andrzej: Memorial grupy Pil-

sudskiego dia sztabu austriackiego 
Z 1913 r. — PH, 1962. 53. köt. 1. sz. 
142—163. p. 
[A Pilsudski-csoport emlékirata az. 
osztrák vezérkarhoz, 1913-ban.] 

Sandomierski, Krzysztof — Wrzosek,. -
Mieczyslaw: Transport do kraja 
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sprzętu wojennego przyznanego 
Polsce przez Wielka Brytanie w 
1920 r. — PH, 1962. 53. köt. 2 .sz. 
294—310. p. 
[Angol hadianyagszállítmány Len
gyelországnak 1920-ban.] 

Bugajski, Julian: O operacyjnym 
kształceniu kadr w Polsce międ
zywojennej. Uwagi na marginesie 
pamiętnika gen. bryg. Jerzego 
Kirchmayera. — WPH, 1962. 2. sz. 
261—273. p. 
[A káderek hadműveleti képzéséről 
Lengyelországban a két világhábo
rú között. Észrevételek Jerzy 
Kirchmayer visszaemlékezéseinek 
margójára.] 

Grabowski, Tadeusz: Z dziejów kształ
towania sie gospodarki obronnej w 
Polsce w latach międzywojennych. 
— WPH. 1962. 2. sz. 124-148. p. 
[A hadigazdaság fejlődésének né
hány kérdése Lengyelországban a 
két világháború közti években.] 

Romeyko, Marian: Przed i po maju 
1926 r. Ze wspomnień oficera szta
bu generalnego. — WPH, 1962. l. sz. 
274—316., 2. .sz. 203—238., 3. sz. 262— 
301., 4. sz. 259—294. p. 
[1926. május előtt és után. Egy ve
zérkari tiszt visszaemlékezéseiből.] 

Stachurski, Eugeniusz: Eksport wyro
bów polskiego przemysłu zbrojeni
owego w latach 1926—1939. — WL, 
1962. 3 sz. 58—65. p. 
[A lengyel hadiipar termékeinek az 
exportja 1926—1939-ben.] 

Lados, Aleksander: Na straconej po
zycji. — WPH, 1962. 1. sz. 317—328. 
P-
[Vita Edward Raczyński londoni 
követ naplójával.] 

Załuski, Zbigniew: Rzecz o życiu i 
śmierci peperowca. — WL, 1962. 3. 
sz. 3—9. p. 
[A Lengyel Munkáspárt tagjainak 
az életéről és haláláról, 1942—1948.] 

Halába, Ryszard — Kolomejczyk, Nor
bert: Polska Partia Robotnicza w 
walce o utrzymanie i utrwalenie 
władzy ludowej. — WL, 1962. 1. sz. 
47—58. p. 
[A Lengyel Munkáspárt harcban a 
népi hatalom létéért és megszilár
dításáért.] 

Piwarski. Kazimierz: Navráceni západ-
nich kraju Polsku. — HV, 1962. 1. 
sz. 71—89. p. 
[A nyugati területek visszatérése 
Lengyelországhoz.] 

Juchniewicz, Mieczysław: Udział 7 łu
życkiej dywizji piechoty w akcji 
„Wisła". Walki z bandami UPA. — 
WPH, 1962. 4. sz. 3—30. p. 
[A 7. luzicei gyalogos hadosztály 
részvétele a „Visztula" akcióban. 
Harcok az UPA bandákkal. (Az Uk
rán Felkelő Hadsereg bandái.)] 

Die Entwicklung der polnischen Streit
kräfte. _ W, 1962. 12. sz. 682—683. p. 
[A lengyel haderő fejlődése.] 

Gonczarski, Jerzy: W dniu Wojskay 
Polskiego. — WL, 1962. 10. sz. 3—7-
P-
[A Lengyel Néphadsereg Napján.] 

Magyarország 
Eszláry [Károly] Charles d': Les in-

cursions hongroises en France ä . 
l'époque Carolingienne. — SZG,. 
1962. 1. sz. 63—78. p. 
[A magyarok betörései Franciaor
szág területére a Karolingok alatt, 
a 10. században.] 

Adolph-Aujfenberg-Komarów, H.: FMLt. 
Graf [András] Hadiks Überfall auf 
Berlin (1757.) — S, 1962. 21. sz. 11. p. 
[Hadik András rajtaütése Berlinen. 
1757-ben.] 

Berindei, Dan — Curticapeanu, V.: Re--
volutia de la 1848—1849. — SRI, 1962. 
6 .sz. 1579—1595. p. 
[Az 1848—1849. évi forradalom a ro
mán fejedelemségek területén.] 

Szocsusztvie peredovüh oficerov i szói
dat ruszszkoj armii vengerszkoj 
revoljucii 1848—1849 gg. — Podgoto-
vii: V. G. Verzsbickij. — IA, 1962. 
4. sz. 121—133. p. 
[Az orosz hadsereg haladó tisztjei
nek és katonáinak a szimpátiája az 
1848—1849. évi magyar forradalom
mal. — Dokumentumok.] 

Franzi, Rudolf: Zögers Dank. — S,-. 
1962. 13. sz. 11. p. 
\Az osztrák-magyar katonai isko--
lákról és felsőiskolákról.] 

Pichlik, Karel: Lednová generálni stáv-
ka v roce 1918 a rakousko-uherská 
armada. — HV, 1962. 6. sz. 817—838. 
P-

[Az 1918. évi januári általános? 
sztrájk és az osztrák-magyar had--
seregj 

Suktomov, P.: Nacional'nüe formirova-
nija Krasznoj Armii v godü inoszt--
rannoj voennoj intervencii i grazs-
danszkoj vojnü. — VIZs, 1962. 4.. 
sz. 115—119. p. 
[A Vörös Hadsereg nemzetiségi ala
kulatai a külföldi katonai interven
ció és a polgárháború éveiben.] 

Urrlsk, Otto R.: „Er liess schlagen eine 
Brücken . . . " — S, 1962. 23. sz. 11., 
24. sz. 11. p. 
[Az osztrák-magyar műszaki c s a 
patok.] 

Németország 
Busch, Eckart: Die Regelung der Ober--

befehlsbefugnisse nach österreichi
schen und deutschem Recht. — Ws. 
1962. 4. sz. 219—223. p. 
[A fővezéri jogkör szabályozása az; 
osztrák és a német jog alapján.] 

Geyr, Leo von: The German generál 
staff. Part I. The imperial periodu 
MR, 1962. 11. sz. 19—32. p. 
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[A német vezé rka r a császárság ide
jén.] 

Ceyr, Leo v o n : The G e r m a n genera l 
staff. P a r t I I . T h e Re ichswehr and 
W e h r m a c h t per iods. — MR, 1962. 12. 
sz. 30—37. p . 
[A n é m e t vezérkar . A Reichswehr 
és a Wehrmach t korszaka . ] 

G r u n d r i s s der Geschichte der deu t schen 
Arbe i te rbewegung . — ZG, 1962. 
6. sz. 1338—1516. p . 
[A német munkásmozga lom tö r t é 
ne tének kézikönyve.] 

Ulbricht, Wal te r : Referat zum „ G r u n d 
riss der Geschichte der deu t schen 
Arbe i t e rbewegung" . — ZG, 1962. 6. 
sz. 1255—1337. p. 
[Referátum a „Német m u n k á s m o z 
galom tö r t éne te kézikönyv"-höz . ] 

.-Helmert, He inz : U b e r die geschicht l i 
che Entwick lung der a l lgemeinen 
Wehrpfl icht in Deutschland. — M, 
1962. 5. sz. 736—743. p . 
[Az á l t a lános hadköte lezet tség tör 
ténet i fejlődéséről Németország
ban. ] 

Maszlanka, Bron i s l aw: Z genealógii 
p rusk iego mjl i taryzmu. — WPH, 
1962. 1. sz. 139—192. p . 
[A porosz mi l i ta r izmus eredetéről . ] 

Vogler, G ü n t e r : Hohenzol le rn legende 
u n d mil i tar is t ische Poli t ik. Die wes t 
deu tsche Tagespresse zum 250. Ge
bur t s t ag Fr iedr ichs II. — ZG, 1962. 
5. sz. 1141—1150. p. 
[Hohenzol lem-legenda és k a t o n a p o 
li t ika. A n y u g a t n é m e t sajtó II . F r i 
gyes szü le tésének 250. évfordulójá
ra.] 

: Stern, Leo : Germanszk i j imper ia l izm 
i u rok i isztorii . — K, 1962. 11. sz. 
29—39. p . 
[A néme t imper ia l i zmus és a t ö r t é 
ne lem leckéi.] 

Leuschner, R.: Die Niederlagen des 
deutschen Imper ia l i zmus und Mi
l i ta r i smus in zwei Wel tkr iegen 
waren gesetzmässig. — M, 1962. 5. 
sz. 665—675. p . 
[A néme t imper ia l izmus és mil i ta
r i zmus veresége a ké t v i lágháború
b a n tö rvénysze rű volt.] 

Nittner, E rns t : Können — Dienen — 
F ü h r e n . Der deutsche Unteroffizier 
in Vergangenhei t und Gegenwar t . 
— W, 1962. 1. sz. 29—36. p . 
[A néme t altiszt a mú l tban és a je 
lenben.] 

"Reiterliche Symbole in mil i tär ische 
Wappen . — PKI , 1962. 1—2. sz. 63. p . 
[Lovas j e lképek ka tona i c ímere
ken.] 

Hadke, Heinz : Der königl iche König. 
Ein Lebensbi ld in . SeTbstzeugnissen 
zum 250. Gebur t s t ag Fr iedr ichs des 
Grossen. — PKI, 1962. 1—2. s z . 4—6. 
P-
[A k i rá ly i k i rá ly . Nagy Fr igyes szü
le tésének 250. évfordulójára.] 

jRadke, Heinz : Z u r Geschichte u n s e r e r 
Panzerwaffe (XI.) — Der Aufklä
rungsdiens t de r fr iederizianisohen 

Husaren . — PKI, 1962. 1—2. sz. 47— 
49. p . 
[A néme t páncélos fegyvernem tör 
ténetéből . XI. rész. N a g y Fr igyes 
huszár ja inak felderítő szolgálata.] 

Deisenroth: F r iedr ich der Grosse u n d 
die p reuss i sche Mil i tärmusik . — 
PKI, 1962. 1—2. sz. 64—67. p. 
[Nagy Fr igyes és a porosz ka tona 
zene.] 

Jungschulz v. Roebern : Vor übe r 200 
J a h r e . _ St, 1962. 1. sz. 5. p . 
[Kétszáz évvel ezelőtt. 1759.] 

Die Exerz ier -Reglements von 1812. — 
PKI, 1962. 1—2. sz. 68. p 
[Az 1812. évi porosz gyakor la t i sza,-
bályzatok.] 

Straube, F r i t z : Russische A r m e e und 
deutsches Volk im F r ü h j a h r 1813. 
— ZG, 1962. 5. sz. 1124—1140. p . 
[Az orosz hadsereg és a n é m e t nép 
1813 tavaszán.] 

Eckermann, Wal te r : Gebhard Leberech t 
von Blücher — generál a v las tenec . 
— HV, 1962. 3. sz. 393—411. p . 
[G. L. von B lüche r — t á b o r n o k és 
hazafi.] 

Sullivan, A. E. : The Kaiser ' s A r m y . — 
AQ, 1962. 83. köt. 2. SZ. 221—228. p . 
[A Császár hadserege . A német 
hadse reg 1870—1918-ig.] 

Witzleben, v . : Die Kr iegsp lanung des 
deu tschen Genera ls tabes i m Lichte 
der S tabs - u n d T r u p p e n ü b u n g e n . 
— M, 1962. 2. SZ. 226—241. p . 
[A néme t vezé rka r hábo rús tervei 
a törzs- és c sapa tgyakor la tok meg
vi lágí tásában. A hadgyako r l a tok 
á t tekin tése 1890-től napja inkig . Ta
paszta la tok.] 

Nouvelles r eche rches su r la pol i t ique 
ex té r ieure a l l emande (1914—1945.) 
— I. P ie r re Renouvin: Les bu ts de 
g u e r r e de l 'Al lemagne (1914—1918) 
d 'après les t r aveaux de ' Fri tz 
Fischer . — II. Jacques Bariéty: 
Les a rch ives d e la Wilhe lmst rasse . 
— RH, 1962. 228. köt. 381—408. p . 
[Ujabb ku t a t á sok a német külpol i 
t ikáról 1914—1945. — I. Németország 
h á b o r ú s célíja 1914—1918, Fri tz 
Fischer m u n k á j a nyomán . — II. A 
Wilhelmst rasse i ra t tá ra i . A német 
s t ra tég ia és diplomácia 1940—1941 te
lén.] 

Donop, K u r t v.: Kurze En twick lungs 
geschichte der im J a h r e bes tehen
den preuss i schen Kürass ier -Regi
mente r . — Fg, 1962. 5. sz. 172—174. p. 
[Az 1914-ben fennálló porosz vér tes -
ezred rövid fej lődéstörténete.] 

Richter, D. : Reichpietsch und Köbis 
— F ü h r e r de r revo lu t ionären Mat
rosen. — M, 1962. 11. sz. 1677—1684. p . 
[Max Reichpietsch és Albin Köbis 
a fo r rada lmár mat rózok vezetői 
1917-ben.] 

Z u m 45. J a h r e s t a g der E r m o r d n u n g 
von Max Reichpietsch und Albin 
Köbis. — ZM, 1962. 1. sz. 126. p . 
[Max Reichpietsch és Albin Köbis 
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meggyi lko lásának 45. évforduló
jára . ] 

Smith, A r t h u r L. : Le d é s a r m e m e n t de 
l 'Al lemagne en 1919: les vues du 
géné ra l Seeckt. — RH, 1962. 228. kót . 
17—34. p . 
[Németország lefegyverzése 1919-ben 
ahogyan Seeckt t ábo rnok látta. .] 

"Wie es wirk l ich wa r . Moskau griff 
schon einmal n a c h Berl in. — St, 
1962. 2. sz. 3—4. p . 
[Az 1919-es Spar tacus-felkelésről . ] 

Martini, Winfried: Z u m 42. J a h r e s t a g e 
des Kapp-Pu t sches (13—17. März 
1920.) Der „ U n g e h o r s a m " Seeckts 
oder die Kuns t des Abschre ibens . 
— W, 1962. 3. sz- 128—134. p . 
[A Kapp-puccs 42. évfordulójára . 
Az engedet len Seeckt vagy a le
mondás művészete . ] 

Klein, F r i t z : Zur Beur te i lung des Ra-
pal lo-Vert rages d u r c h die wes t 
deu t schen bürge r l i chen His tor iker . 
— ZG, 1962. 5. sz, 1077—1094. p . 
[Hogyan ítélik meg a n y u g a t n é m e t 
polgár i tö r ténészek a Rapal lo-szer-
ződést?] 

Behle, K a r l : Der deu t sche Weg. Die 
En twick lung in Deu t sch land n a c h 
d e m Ende des ers ten Welt-Krieges 
bis zur M a c h t ü b e r n a h m e des Na 
t ionalsozial ismus — der Marsch des 

. „S tah lhe lm" . _ St, 1962. 4. sz. 6. p . 
[A Német út . A fejlődés Németor 
szágban az első v i l ágháború befeje
zése u t án a nemzet iszocia l izmus 
hata lomátvéte lé ig . A „ S t a h l h e l m " 
útja.] 

Behle, K a r l : Der deu tsche Weg. Die 
Entwick lung in Deu tsch land nach 
Ende des 1. Wel tkr ieges . Verbot des 
Anschlusses Österreichs an das 
Deutsche Reich. — St, 1962. 6. sz. 
6. p . 
[A német út . A fejlődés Németo r 
szágban az első v i l ágháború u t án . 
Ausztr ia csa t lakozásának megt i l tása 
a Német Birodalomhoz.] 

Meier-Welcker, H a n s : Z u r pol i t ischen 
Hal tung des Reichswehr-Offizier
korps . — WR, 1962. 7. sz. 407—417. p . 
[A Reichswehr t i s z t ika rának poli t i
k a i maga ta r tásához . ] 

Tesfce, H e r m a n n : Analyse eines Reichs
wehr -Regiments . — WR, 1962. 5. sz. 
252—269. p . 
[Egy Reichswehr-ezred analízise.] 

Koch, Hors t -Adalber t : Die kase rn ie r t e 
Pol izei 1920—1932. Ergänzungen 7u 
„Fe ldg rau" 1961. S. 92. — Fg, 1962. 
1. sz. 16—22., 3. sz. 94̂ —99. p . 
[A néme t rendőrség 1920—1932 k ö 
zött.] 

Schumann, Wolfgang: Z u r führenden 
Rolle unse re r marxis t i sch- len in is 
t i schen Pa r t e i und ih res Zent ra l 
komi tees im Kampf gegen Faschis 
m u s und Krieg (1933—1945.) — ZG, 
1962. 5. sz. 1017—1045. p . 
[Marxista- leninista p á r t u n k és Köz

pont i Bizo t t ságának vezető sze re 
péről a fasizmus és a h á b o r ú elleni 
h a r c b a n [1933—1945.)] 

Horn, G ü n t e r : Die deu t schen Aufklä-
r u n g s - u n d Kradschü tzenve rbqnde 
1934—1939. — PKI , 1962. 1—2. sz. 
8—10. p . 
[Német felderí tő- és m o t o r k e r é k p á 
ros lövész kö te l ékek 1934—1939 kö
zött.] 

Vidalenc, J e a n : Une h is to i re du na 
zisme. — RHDGM, 1962. 46. sz. 
29—46. p. 
[A nác izmus tör ténetéből . ] 

Koehl, Rober t : The cha rac te r of the 
Nazi SS. _ JMH, 1962. 3. SZ. 
275—283. p . 
TA nác i „ S S " jellege.l 

Fa l l sch i rmjägerbr igade 25 ü b e r n i m m t 
Tradi t ion des Kava l le r ie reg iments 
18.— PKI , 1962. 4. sz. 33. p . 
[A 25. e j tőernyős-vadászbr igád á t 
veszi a 18. lovasezred h a g y o m á 
nyai t ] 

Die S t a n d a r t e n des Ulanenreg imen t s 
Nr. 8. Z u m 150. J u b i l ä u m der Doh-
na-Ulanen . — PKI , 1962. 3. sz. 49. p . 
TA 8. u lánusezred zászlói. A Dohna-
u l ánusok 150. évfordulójára . ] 

Grosse: 150 J a h r e Dohna-Ulanen . Z u r 
Geschichte des U lanenreg imen t s 8 
u n d Rei ter -Regiments 1. — PKI , 
1962. 4. sz. 31—33. p . 
[A Dohna -u l ánusok 150. évforduló
já ra . _ A 8. u lánusez red és az 1. 
lovasezred t ö r t é n e t é h e z ] 

General der Inf. Foer t sch [Hermann.] 
— PKI , 1962. 3. sz. 13. p . 
[Foertsch gyalogsági t á b o r n o k ha lá 
lára . ] 

Will, G ü n t e r : Augus t Wi lhe lm Anton 
Ne i tha rd t Graf von Gneisenau geb. 
27. Okt. 1760 — gest. 24. Aug. 1831. 
— WR, 1962. 8. sz. 437—451. p . 
[Gneisenau é le tének röv id váz la ta . 
1760—1831.] 

Schleael. K l a u s : Z u m 50. Todes tag 
des könig l ich-preuss ischen Gene ra l 
fe ldmarschal ls Wilhelm von H a h n k e . 
— Fg, 1962. 1. sz. 23—27., 2. SZ. 
52—54. p . 
[Wilhelm von H a h n k e porosz t á b o r 
n a g y ha l á l ának 50. évfordulójára . ] 

Fr iedr ich List. B a h n b r e c h e r der m o 
d e r n e n Wir tschaf ts- u n d E i senbahn
en twick lung in Deutsch land , 1789— 
1846. — SuT, 1962. 5. sz. 269—271. p . 
[Fr iedrich List, a ko r sze rű gazda -
,ság és vasútfej lesztés ú t tö rő je 
Németországban. ] 

Radke, Heinz : Genera l Munzel Vor
bi ld und Kamerad . — PKI , 1962. 3. 
sz. 10—11. p . 
[Munzel t ábornok , pé ldakép és b a j 
társ . ] 

Eberbach: Panze r -Meyer [Kurt.] — 
PKI, 1962. 1—2. sz. 54—55. p . 
[Panzer-Meyer t á b o r n o k ha lá lá ra . ] 

Genera l l eu tnan t a. D. J o h a n n Theodor 

187 



von Ravenste in . — PKI , 1962. 4. sz. 
18—19. p. 
[Ravenstein t ábo rnok halá lára . ] 

R o m m e l — Hanniba l , ein Vergleich. —* 
PKI , 1962. 4. sz. 15. p . 
[Rommel és Hanniba l összehason
lítása.] 

Sheppard, E. W. : Litt le k n o w n soldiers 
of t h e past . F ie ld -marsha l K a r l 
Fr iedr ich von Steinmetz. (1796—1877.) 
— AQ. 1962. 85. köt . 1. sz. 100—1C6. p . 
[Karl Fr iedr ich von Ste inmetz p o 
rosz t ábornagy . 1796—1877.] 

Schlegel, K l a u s : Ju l ius von Vendy du 
Vernois kgl. p reuss . Genera l de r 
Infanter ie , Kriegs- u n d Staa tami-
nis ter . Ein Gedenkbla t t zur 130. 
Wiede rkeh r seines Gebur t s tages . 
— Fg, 1962. 5. sz. 145—149. p . 
[Julius von Verdy du Vernois p o 
rosz t ábo rnok , hadügymin i sz te r szü
le tésének 130. évfordulójára .] 

Német Demokratikus Köztársaság 
Badstübner, Rolf: Z u r Theor ie und 

Poli t ik der SED in der na t ionalen 
Frage . — ZG, 1962. 3. &z. 513—547. p . 
[A Német Szocialista Egységpár t 
e lmélete és poli t ikája a nemzet i 
kérdésben. ] 

Die „Nat iona le Vo lksa rmee" . Ents te
hung , Aufbau, Gl iederung und 
Kräf teordnung . — SuT, 1962. 2. sz. 
62—71. p . 
[A Nemzet i Néphadsereg . Kele tke
zése, felépítése, tagozódása és az 
e rők rendje . 1 

Olaszország 
Ramasco, C lemente : Una localita con-

sacra ta piu volte dal l 'e roismo i ta-
l i ano : La Rocca di Verrua-Savoia . 

• — RM, 1962. 12. sz. 1505—1513. p . 
[Verrua-Savoia v á r á n a k szerepe az 
olasz tör ténelemben. ] 

Tonnelé, J e a n : Un card ina l -généra l , 
Fabr iz io Ruffo, chef d e l ' a rmée 
chré t i enne . — RHA, 1962. 1. sz. 
58—76. p. 
[Fabrizio Ruffo b íboros- tábornok, 
a k e r e s z t é n y " hadsereg vezére. 
A calabriai felkelés fő okozója 
1799-ben, ame ly m e g b u k t a t t a a n á 
poly i köztársaságot . ] 

Simpson, F . A. : England a n d the I ta
l ian War of 1859. — HJ , 1962. 2. sz. 
111—121. p. 
[Anglia és az 1859-es olasz háború . ] 

Kuznecov, A. Sz . : P lecsom k plecsu 
sz ruszszk imi b r a ť j ami . (I tal ' jan-
szkie in ternac ional i sz tü na f rontah 
g razsdanszko j vojnu v SzSzSzR.) 
— ISzSzSzR, 1962. 5. sz. 135—145. p . 
[Olasz in te rnac iona l i s ták a Szovjet
un ióban a po lgá rháború frontjain.] 

Románia 
Mioc, D a m a s c h i n : Rapor tur i le r o m i n o -

tu rces t i in sec. 14—18. L u p t a t a r i -
lor r omine impotr iva dominat i i lo r 
s t ra ine . — SRI, 1962. 6. sz. 1491—1503. 
P-
[Román- török viszony a 14—18. szá
zadban. A r o m á n terüle tek h a r c a 
az idegen u r a l o m ellen.] 

Berindei, Dan — Curticapeanu, V. :. 
Revolutia de la 1848—1849. — SRI, 
1962. 6. sz. 1579—1595. p . 
[Az 1848—1849. évi forradalom a r o 
m á n fejedelemségek területén.] 

Adaniloaie. N. — Cincea, P . : Razboiu l 
pen t ru independen ta 1877—1878. —• 
SRI, 1962. 6. SZ. 1613—1622. p . 
[Az 1877—1878. évi függetlenségi h á 
b o r ú ] 

Oprea, Ion M.: Lup ta P . C. R. impot 
r iva fascizarii ta r i i si a razboiu lu i 
antisovietic. — SRI, 1962. 6. s z . 
1723—1734. p . 
[A R o m á n Kommuni s t a P á r t harca-
az ország fasizálása és a szovjet
ellenes h á b o r ú ellen.] 

Sinai-félsziget 
Glas, I s rae l : Der Sinai—Feldzug 1956. 

(Übers, aus d e m Hebrä ischen v o n 
M. Aldema.) — LV, 1962. 4. sz. 171— 
179. p. 
[Hadjárat a Sinai-félszigeten 1956-
ban.] 

Gichon, Mordecha i : Der geograph i sche 
Fak to r im Sinaifeldzuge 1956. — 
ASM, 1962. 10. sz. 570—575. p . 
[A földrajzi t ényező a Sinai-félszi
ge ten lefolyt 1956-os had já ra tban . ] 

Ein Meis ters tück de r Bewegl ichkei t . 
Der Sinaifeldzug 1956. — ASM. 1962. 
10 sz. 575—576. p . 
[Az 1956-os Sinai-félszigeti h a d j á r a t 
a mozgékonyság mester i példája.] 

Spanyolország 
Adolph-Auffenberg-Komarów, H.r 

Die Seeschlacht von Lepanto . So 
vern ich te te Don J u a n ď Aus t r i a 
die tü rk i sche Flot te . — S, 1961. 19. 
sz. 11. p . 
[A lepantoi t enger i ütközet.] 

D e u x aspects des opéra t ions aé r i ennes 
pendan t la gue r r e d 'Espagneľ — 
FAF, 1962. 187. sz. 767—780. p . 
[A lég ihadművele tek két szempont 
ja a spanyol po lgárháború alatt.] 

Kuznecov, N . : Iszpanszki j flot v b o r ' b e 
za reszpubl iki . — VIZs, 1962. 3. sz. 
53—72. p . 
[A spanyo l flotta a köz tá rsaságér t 
vívott harcokban . ] 

[Lister, Enr ique] Liszter, E n r i k e : Vosz-
pominani ja o nac iona l 'no- revoluc i -
onnoj vojne iszpanszkogo n á r o d a . 
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— NNI, 1962. 2. sz. 80—90. p . 
^Visszaemlékezések a spanyo l nép 
nemzet i - fo r rada lmi háború já ra . ] 

Svájc 
Gros jean, Georges : Aktue l l e Aspek te 

d e r be rn i schen Kriegsgeschichte . — 
ASM, 1962. 8. sz. 430—433. p . 
[A b e r n i had tö r t éne t ak tuá l i s szem
pontjai.] 

Schaufelberger, W. : G e d a n k e n bei 
e iner kr iegsgeschicht l ichen Lek tü re . 
Die Schweize rgarde i n Rom. — 
ASM, 1962. 8. sz. 433—438. p . 
[Gondolatok e g y had tö r t éne t i olvas
m á n n y a l kapcso la tban . A svájci 
g á r d a R ó m á b a n . Mar ignano. ] 

Dollfus, Wal ter F . : Die Pionierzei t der 
schweizer i schen Luftfahrt . J— FT, 
1962. 10. sz. 272—274., 11. sz. 301—303., 
12. sz. 331—332. p . 
[A svájci léghajózás kezdet i idősza
ka.] 

Kurz, H. R.: De r deu t sche Ka i se rbe 
such in der Schweiz. — ASM, 1962. 
9. sz. 489—496. p . 
[IL Vilmos császár svájci lá togatása 
1912-ben.] 

Frick, Go t tha rd : Soz ia ldemokra t ie und 
Landesver te id igung. — ASM, 1962. 
8. sz. 423—430., 9. sz. 496—504. p . 
[Szociáldemokrácia és országvéde
lem. Tör ténet i fejlődés.] 

Szovjetunió 
JYralov, Sz.: V. I. Len in o voszpitaňi i 

szovetszkih voinov. — VM, 1962. 4. 
sz. 21—29. p . 
[Lenin a szovjet ha rcosok nevelésé
ről.] 

Chabanler, J e a n : L 'Estonie, c h a m p de 
bata i l le de deux mondes . — RHA, 
1962. 1. sz. 5—24., 2. sz. 3—18. p . 
[Észtország, ké t vi lág csa ta te re . 
800—1945.] 

Clair-Louis, J e a n : L a m e russe et ses 
cons tantes . — RHA, 1962. 4. sz. 77— 
88. p . 
[Az orosz lé lek á l landó ka tona i tu
lajdonságai.] 

Karaivanov, Venel in : Vlijanieto na 
ruszkoto voenno izkusztvo v ö r h u 
bölgarszkoto voenno izkusztvo prez 
Ba lkanszka ta vojna . — VISz, 1962. 
2. sz. 65—76. p . 
[Az orosz hadművésze t ha t á sa a 
bolgár hadművésze t r e a Ba lkán-há 
borúban. ] 

Kazakov, V.: Boevaja szlava art i l ler isz-
tov. — VZ, 1962. 11. sz. 6—7. p . 
[A szovjet t üzé rek harc i d icsősége i 

Kravcsun, N . : Voszpi tanie molodezsi 
na s z lavnûh boevüh t radic i jah . — 
VIZs, 1962. 3. sz. 3—14. p . 
[Az ifjúság nevelése a dicső harc i 
h a g y o m á n y o k alapján.] 

Skurak, K. — Murzaev, N. : K isztorii 

razvit i ja ruszszkih po levüh i boe 
v ü h usztavov. — VIZs, 1962. 11. sz. 
113—120. p . 
[Az orosz t ábo r i és gyakor la t i sza
bá lyza tok fej lődésének tö r t éne té 
hez.] 

Kargalov, V. V.: Szuscsesztvovala li 
n a Ruszi , ,voenno-poli t icseszkaja 
baszkacseszka ja organizac i ja" m o n -
gol ' szkih feodalov? — ISzSzSzR, 
1962. 1. sz. 161—165. p . 
[Létezett-e Oroszországban a mon
gol feudal is ták te rü le t i ka tona i -po
l i t ikai szervezete? 12—13. század.] 

Thurburn, R. G. : Suvorov ' s las t c a m p a 
ign. — AQ, 1962. 84. köt. 1. sz. 51— 
60. p . 
[Szuvorov utolsó had já ra t a 1799-
ben.] 

Voennüe afor izmu A. V. Szuvorova. — 
VIZs, 1962. L sz. 124—126. p . 
[Szuvorov ka tona i aforizmái.] 

1812. évi honvédő háború 
Avszt ro- ruszszkie otnoseni ja n a k a n u n e 

i v per iod otecsesztvennoj vo jnü 
1812 g. — Podgotovi l i : F. A. Fedoro -
va, T.I. Mihajlova. — IA, 1962. 4. sz. 
95—120. p . 
[Osztrák-orosz kapcso la tok az J812-
es honvédő h á b o r ú előestéjén és 
idején. D o k u m e n t u m o k . ] 

Aleskin, p . J a . — Golavnikov, V. K.: 
Moszkovszkoe n a r o d n o e opolcsenie 
v Otecsesztvennoj vojne 1812 goda. 
— VIZs, 1962. 9. sz. 22—33. p . 
[A moszkva i népfelkelés az 1812. évi 
honvédő háborúban . ] 

Beszkrovnüj, L. G. : N e k o t o r ü e vop ro -
szü isztori i Otecsesztvennoj vojnü 
1812 goda. — VIZs, 1962. 10. sz. 50— 
60. p . 
[Az 1812. évi honvédő h á b o r ú tör
t éne tének n é h á n y problémája . ] 

Bücskov, L. N . : O klaszszovoj bo r ' -
b e v Roszszii vo v remja Otecseszt
vennoj vo jnü 1812 goda. — VIZs, 
1962. 8. sz. 43—58. p . 
[Az osz tá lyharcró l Oroszországban 
az 1812. évi honvédő h á b o r ú idősza
kában. ] 

Cseremnüh, V.: Szlavnüj jubi le j . — 
VIZs, 1962. 10 sz. 116—118. p . 
[Az 1812. évi honvédő h á b o r ú di
cső jubi leuma.] 

Dmitriev, A. : Malojaroszlavec. — VIZs, 
1962. 10. sz. 113—116. p . 
[Az 1812. évi honvédő h á b o r ú emlé 
kei Malojaroszlavicében.] 

Druzsinin, N. M. : Isztor icseszkoe zna-
csenie Otecsesztvennoj vo jnü 1812 
goda. — VIZs, 1962. 12. sz. 48 —59. p . 
[Az 1812. évi honvédő h á b o r ú tö r t é 
ne lmi jelentősége.] 

Faüeev, A.. V.: Otecsesztvennaja vojna 
1812 g. i ruszszkoe obscsesztvo. — 
ISzSzSzR, 1962. 6. sz. 19—26. p . 
[Az 1812. évi honvédő h á b o r ú és az 
orosz tá rsada lom.] 
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Iszaev, I . : Ta ru t ino . — VIZs, 1962. 10. 
sz. 111—113. p . 
[Az 1812. évi Taru t ino mellet t i győ
zelem, emlékére.] 

K 150-letiju Otecsesztvermoj vo jnu 1812 
g. Epope ja geroicseszko'j b o r ' b ü . — 
VV, 1962. 9. sz. 12—24. p . 
[Az Ï812. évi honyédő hábo rú 150. 
évfordulójára . ] 

Kafengauz, B.B.: Vojna 1812 goda i ee 
vl i janie na szociaľno-ekonomicsesz-
kiuju zsizn' Roszszii. (Po ma te r i a -
l a m predpr i ja t i j N. Demidova.) — 
VIZs, 1962. 7. sz. 69—80. p . 
[Az 1812. évi háború és ha t á sa a 
t á r sada lmi-gazdaság i életre Orosz
országban.] 

Kocsetkov, A. : Upravlenie vo jszkami 
v ruszszkoj a rmi i v Otecsesztvennoj 
vo jne 1812 goda. — VIZs, 1962. 10. 
sz. 56—63. p . 
[Az orosz hadse reg hadveze tése az 
1812. évi honvédő háborúban . ] 

Korzinkin,. P . : Nemerknuscs i j ná rodnú j 
podvig. — VZ, 1962. 8. sz. 4—5. p. 
[Az 1812. évi honvédő hábo rú 150. 
évfordulójára . ] 

Kuraszov, V. V. : Beszszmer tnaja sz t ra-
nica geroicseszkoj isztorii . — KZ, 
1962. 246. sz. 2. p . 
[Az 1812. évi honvédő h á b o r ú j e 
lentősége.] 

Malinovszkij, [Rodion Jakovlevics] : 
Znacsenie pobedü Roszszii v Ote
csesztvennoj vojne 1812 goda. — 
VIZs, 1962. 9. sz. 3—12. p . 
[Oroszország győze lmének je len tő
sége az 1812. évi honvédő h á b o r ú 
ban.] 

Milovszkij, M.: Velikij pat r io t icseszki j 
podvig. (K 150-letiju Otecsesztven
noj vo jnü 1812 g.) _ TSzSzA, 1962. 
8. sz. 7—13. p . 
[Az 1812. évi honvédő h á b o r ú 150. 
évfordulójára .] 

Minajlo, Sz . : Narodna ja epopeja . — VZ, 
1962. 9. sz. 7—8. p^, 
[Az 1812. évi honvédő h á b o r ú 150. 
évfordulójára . ] 

Necskina, M. — Zsilin, P . : Beszszmert -
rfaja epopeja . K 150-letiju otecseszt
vennoj vo jnü 1812 goda. — K, 1962. 
12. sz. 37—46. p . 
[Halhata t lan hőskö l temény . Az 1812. 
évi honvédő h á b o r ú 150. évforduló
já ra . ] 

Pavlenko, N. : Gibeľ „vel ikoj a rmi i " . 
— VIZs, 1962. 11. sz. 37—51. p . 
[A francia • hadse reg pusz tu lása az 
1812. évi honvédő háborúban . ] 

Okún', Sz. B . : Ruszszkij n á r o d i o te-
csesztvennaja vojna 1812 goda. — 
ISzSzSzR, 1962. 4. sz. 52—65. p . 
[Az orosz n é p és az Í812. évi h o n 
védő háború . ] 

Pronstejn. A. P . — Csebotarev. B . V. : 
Donszkie kazak i v Otecsesztvennoj 
vojne 1812 goda. — VIZs, 1962. 9. sz. 
34—39. p . 
[A doni kozákok az 1812. évi hon
védő háborúban . ] 

Rosztunov, I . : Na rodnüe m a s z s z ü 
Roszszii v Otecsesztvennoj vo jne 
1812 goda. — VIZs, 1962. 6. sz. 3—18. 
P-
[Orosz népi t ömegek az 1812. évi 
honvédő háborúban . ] 

Scsipanov, I. J a . : Otecsesztvennaja vo j 
na 1812 goda i ee vli janie na razvi-
t i e obscsesztvennoj müszl i v Rosz 
szii, — VF, 1962. 12. sz. 74—83. p 
[Az 1812. évi honvédő háfaorú és 
ha t á sa a t á r s ada lmi gondolat fe j lő
désére Oroszországban.] 

Terehin, K. — Taralov, A.: Voproszü 
tü la v l i t e ra ture ob Otecsesztvennoj 
vojne 1812 goda. — TSzSzA, 1962. 9. 
sz. 20—23. p . 
[A hátország kérdése i az 1812. évi 
honvédő háború i rodalmában. ] 

Zsilin, P. A. : Neko to rüe voproszü i zu -
csenija isztorii Otecsesztvennoj v o j 
nü 1812 goda. — VIZs, 1962. 6. sz. 
54—75. p . 
[Az 1812. évi honvédő háború tör
téne te t a n u l m á n y o z á s á n a k n é h á n y 
kérdése.] 

"Eeszkrovnüj, L. G. : Borodinszkoe 
szrazsenie k 150-letnej godovscsine.. 
— ISzSzSzR, 1962. 6. sz. 3—18. p. 
[A borodinói csata 150. évforduló
jára . ] 

Boriszov, D . : Szaperü na Borodino. — 
VV, 1962. 9. sz. 27—29. p. 
[Utászok Borodinónál . ] 

Borodinszkoe szrazsenie i ego geroi. — 
— VIZs, 1962. 9. sz. 13—21. p . 
[A borodinói csata és hősei.] 

Golling, E rns t : Die Schlacht bei Boro 
d ino a m 7. S e p t e m b e r 1812. — WR,. 
1962. 9. sz. 501—517. p. 
[A borodinói csata, 1812. szep tember 
7-] 

Kolesznik, A. : Szrazsenie na Boro--
d inszkom pole. — TSzSzA, 1962. 9. 
sz. 13—16. p . 
[Az 1812. évi borodinói csata.] 

Manfred, A. : 150 let poszle Borodina . 
._ MZs, 1962. 9. sz. 107—113. p . 
[150 évvel Borodinó után.] 

[Nikolaev] Nikolaeff, [Alexandr] M. r 
Borod ino — 1812. — AQ, 1962. 83. 
köt . 2. sz. 229—241. p . 
[A borodinói csata 1812-ben.] 

Pavlov, N . : Ruszszkaja art i l leri ja v bo-
rod inszkom szrazseni i . — VV, 1962. 
9. sz. 25—26. p. 
[Az orosz tüzérség a borodinói csa
tában . ] 

Poznjak, V.: Isztor icseszkoe szrazsenie. 
_ KZ, 1962. 211. sz. 3. p . 
[Tör ténelmi csata. A borodinói ü t 
közet.] 

Sipov, B. : Ruszszkaja art i l ler i ja v b o -
rod inszkom szrazsenii . — VZ, 1952. 
9. sz. 9—10. p . 
[Az orosz tüzérség a borodinói csa
tában. ] 

„Mü s t ü k a m i szvoe d o k á z a l i . . ." (íz 
voszpominani j uosasz tn ika Boro -
dinszkogo szrazsenija.) — KZ, 1962. 
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211. sz. 3. p . 
[A borodinöi csata egy résztvevő
j ének visszaemlékezéseiből . ] 

Boqdanov, D e m e n t i j : ü Borodino . 
(Raszszkaz ucsasz tn ika Borodinsz-
kogo szrazsenija.) — KZ, 1962. 184. 
sz. 4. p . 
[Részlet —, a borod inó i . csata részt
vevőjének visszaemlékezéséből . ] 

Orlov, I . : Moszkva za n a m i . — w . 
1962. 9. sz. 30—34. p . 
fAz 1812. évi és az 1941. évi moszk
vai csatákról . ] 

Glusanin, K. — Pareckaja, R.: Szo-
büt i ja pod K r a s z n ü m i u rek i Be-
rezinü v no j ab re 1812 goda. — VIZs. 
1962. 11. sz. 120—123. p . 
[Események 1812 novemberében 
Krasznoe a la t t és a Berezina folyó
nál.] 

Walde, Kar l J . : Vor 150 J a h r e n : Beresl-
na . 28. November 1812. — ASM, 1962. 
11. sz. 627—628. p . 
[150 évvel ezelőt t : Berezina , 1812. 
november 28.] 

Kuvsinov, Sz.: Morjaki v a rmi i Ku tu -
zova. — KZ, 1962. 178. SZ. 4. p . 
[Tengerészek Kutozuv seregében.] 

Geroj Otecsesztvennoj vojnü 1812 goda. 
— VIZs, 1962. 9. sz. 126—128. p . 
[P.I. Bagra t ion , az 1812. évi honvédő 
hábo rú hőse.] 

Musznickij, E . : K voproszu ob ocenke 
roli M[ihaila] B[ogdanovicsa] B a r k -
laja-de-Tolli v otecsesztvennoj v o j -
n e 1812 goda. _ VIZs, 1962. 8. sz. 
113—115. p . 
[Barclay de Tolly szerepének mél
ta tásá ró l az 1812. évi honvédő hábo
rúban. ] 

Prosz lav lennüj polkovodec. — VZ, 1962. 
9. sz. 10. p . 
[Kutuzov, az 1812. é v i , h o n v é d ő há
ború dicső hadvezére . ] 

Tomszkij, N . : Obraz vel ikogo p o l l o -
vodca . — VIZs, 1962. 6. sz. 116—120 
P-
[A n a g y hadvezér pé ldaképe , M. I. 
Kutuzov.] 

Zsilin, P . : Polkovodcseszkaja deja te l ' -
noszt ' M. I. Ku tuzova v Otecseszt
vennoj vojne 1812 goda. — VIZs, 
1962. 7. sz. 29—41. p . 
[Kutuzov hadvezér i t evékenysége 
az 1812. évi honvédő háborúban . ] 

Straube, F r i t z : Russ ische A r m e e u n d 
deutsches Volk i m F r ü h j a h r 1813. 
— ZG, 1962. 5 sz. 1124—1140. p . 
[Az orosz hadse reg és a néme t nép 
1813 tavaszán.] 

Otnosenie Roszszii k nacsa lu vo jnü La-
t inszkoj Amerika za nezaviszi-
moszt ' . — Podgotovi l : N. N. Bolho-
vit inov. — IA, 1962. 3. sz. 120—131. p . 
[Oroszország ég a l a t in -amer ika i 
függetlenségi háború . — D o k u m e n 
tumok. ] 

Szocsusztvie p e r e d o v ü h oficerov i szói
dat ruszszkoj a rmi i vengerszkoj r e -
voljucii 1848—1849 gg. — Podgotovi l : 
V. G. Verzsbicki j . — IA, 1962. 4. sz. 
121—133. p . 

[Az orosz hadsereg haladó tisztjei
nek és katonáinak a szimpátiája azi 
1848—1849. évi magyar forradalom
mal. — Dokumentumok.] 

Ruszszko-tureckaja vojna 1877—1878" 
goda. — VIZS, 1962. 4. sz. 127. p.. 
[Az orosz-török háború 1877—1878-
ban.] 

Voennüe aforizmü Mfihaila] Ifvano--
vicsa] Dragomirova. — VIZs, 1962. 
3. sz. 119—123. p. 
[Dragomirov katonai aforizmái.] 

Fandikov, P. — Berzin, A.: [Alexandr 
Ivanovics] Gercen i armija. — KZ, 
1962. 81. sz. 3. p. 
[Alekszandr Ivanovics Gercen és a 
hadsereg.] 

Kruipnüj voennüj dejatel' XIX véka. — 
VIZs, 1962. 1. sz. 127. p. 
[A 19. század nagy hadvezére: D. 
A. Miljutin.] 

Volkov, E.: Osznovopólozsnik ruszszkoj : 

morszkoj bibliografii A. P. Szoko-
lov. _ VIZs, 1962. 5. sz. 122—124. p. 
[A. P. Szokolov, az orosz tengerész-
bibliográfia megalapítója.] 

A Szovjetunió hadtörténelme 1917-től 
napjainkig 

Cüpkin, G. A.: íz isztorii organizáció 
Krasznoj gvardii Central'nogo pro-
müslennogo rajona (fevral' — okt-
j-abr'. 1917 goda.) — VIZs, 1962. 11. 
sz. 78—96. p. 
[Á Vörös Gárda szervezésének tör
ténetéből az ipari centrumokban, 
1917 íebruár — október.) 

Rosal', M.: Pamjatnüe dni.. Iz voszpo--
minanij ucsasztnika íjul'szkih szo--
bütij 1917 goda. — KZ, 1962. 165. sz. 
3. p. 
[— visszaemlékezéseiből az 1917. 
évi júliusi eseményekről.] 

Szórok pjataja godovcsina Velikogc* 
Oktjabrja. — VIZs, 1962. 11. sz. 3— 
9. p. 
ÍA Nagy Októberi Forradalom 45-
évfordulója.] 

Zielicz, Stefan: Z historycznej pers
pektywy. — WL, 1962. 11. sz. 3—15. 
P-
[A Nagy Októberi Szocialista For
radalom évfordulójára.] 

Szteklov, A. P.: Szoldatszkie maszszü 
tülovüh garnizonov kavkazszkqgo 
fronta v bor'be za pobedu Oktjabr-
szkoj revolucii. — ISzSzSzR, 1962. 5.. 
sz. 120—135. p. 

J [Katonatömegek a kaukázusi front 
hátországi garnizonjaiban az Októ
beri Forradalom győzelméért foly
tatott harcokban.] 

Korütkovszkij, O.: RoP „Pravdü" v 
szózdanii Krasznoj Armii. — VIZs, 
1962. 4. sz. 52—59. p. 
[A Pravda szerepe a Vörös Hadse
reg megalakulásában.] 

íz isztori voennogo sztroitePsztva szo-
vetszkoj reszpubliki v pervüe mesz-
jacü poszle Oktjabrja. Podgotovoli:. 
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E. H. Gorodejck i j . Sz. M. Kljackin. 
— IA, 1962. 1. sz. 83—93. p . 
[A szovjet köz tá rsaság ka tona i szer
veze tének kiépí tése tör ténetéből a/ 
Október u t á n i első h ó n a p o k b a n . — 
Dokumen tumok . ] 

•.Kljackin, Sz. M. : Nacsal 'nüj per iod 
sztroi te l ' sz tva a rmi i szovetszkogo 
goszudar tszva (oktjafor' 1917 — j an -
va r ' 1918 g.) — ISzSzSzR, 1962. 2. sz. 
90-106. p . 
[A szovjet á l l am hadse rege épí té
sének kezdet i időszaka (1917. ok tó 
be r — 1918. január . ) ] 

•~Sisov, L . : V. I. Lenin i szozdanie szo-
vetszkoj aviaeii . — VIZs, 1962. 4. sz. 
3—11. p . 
[Lenin és a szovjet légügy megte
remtése.] 

Szolda tü revoljuci i i grazsdanszkoj 
vojnü. — VIZs, 1962. 2. sz. 26—38. p . 
[A for rada lom és a po lgá rháború 
katonái . ] 

rSztarcev, V. I . : K voproszu o szosztave 
rabocsej Kraszno j Gvardi i P e t r o -
grada . — ISzSzSz, 1962. l. sz. 136— 
141. p . 
fA pe t rográd i Vörös Gárda összeté
teléről , 1917—1919-ben.] 

-Allmayer-Beck, J o h a n n Chr i s toph : Ein 
D o k u m e n t zur Frühgesch ich te des 
m o d e r n e n Par t i sanenkr ieges . . — 
LV, 1962. 4. sz. 166—171. p . 
[A modern pa r t i zánháború kora i 
t ö r t éne t ének d o k u m e n t u m a : J . N. 
Szmirnov : A német e lnyomók elleni 
pa r t i z ánhäbo rú szükségessége c 
m ű v e az orosz po lgá rháború idejé
ből.] 

Hübakov, M. : Nemerknuscsa j a p ravda 
isztorii . — KZ, 1962. 32. sz. 7. p . 
[A pár t szerveze tek szerepe a szov
je t hadse regben és a f lot tában a 
po lgá rháború idején.] 

Budakov, M. — Kolesznicsenko, I. — 
Lunln, V.: Neko to rüe voproszu ra-
bo tü pol i torganov v godü inosz t ran-
noj voennoj in tervenci i i g razs-
danszkoj vojnü. — VIZs, 1962. 8. sz. 
3—12. p . 
[A poli t ikai szervek m u n k á j á n a k 
n é h á n y ké rdése a kül lö ld i ka tona i 
in tervenció és a po lgá rháború évei
ben.] 

<0 rabo te podpo l ' nüh boľsevisz tszkih 
organizacij Szibir i (1918—1919 gg.) 
Podgotovi l i : K. N. Zalunina, A. Ja . 
Kazakov. — IA, 1962. 2. sz. 96—119. 
P-
[Az illegális bolsevik szervezetek 
munká já ró l Szibér iában (Í918—1919-
ben.) — Dokumentumok.1 

Sztisov, M. I. : K isztori i bol 'seviszt-
szkogo podpoľ j a v Szibiri v 1918— 
1920 godah. — VIZs, 1962. 1. sz. 14— 
33. p . 
[Az illegális bolsevista szervezetek 
tör téne téhez Szibér iában, 1918—1920-
ban.] 

Mfimov, N. : Tamanszka ja armija v bo-
j ah za A r m a v i r v 1918 godu. — 
VIZs. 1962. 3. sz. 113—115. p. 

fA t a m a n s z k i hadse reg az Armav i r -
ért folytatot t ha rcokban , I9i8-ban.] 

Kasz'kov, I . : Oborona kreposzt i Kuska 
v 1918 godu. — VIZs, 1962. 1. sz. 
114—118. p . 
[Kuska erőd véde lme 1918-ban.] 

Kolesznicsenko, I. : K voproszu o konf
l ikte v Revvoenszovete Juzsnogo 
fronta (szentjabr ' — okt jabr ' 1918 
goda.) _ VIZs, 1962. 2. sz. 39—47. p . 
[A Déli front For rada lmi Katona 
T a n á c s á n a k konf l ikusáról szóló 
kérdéshez (1918. szp tember — októ
b e r ) ! 

Szolomennüj. V.: Íj—j revoljucionnoj 
polk imen i Lenina. — VIZs, 1962. 
4. sz. 110—115. p . 
[A Leninről elnevezett 1. forradalmi 
ezred tevékenysége 1918—1919-ben.1 

Abbott, A. W.: Lap land 1918—1919. T h e 
Bri t ish A r m y ' s Far thes t North . — 
AQ, 1962. 84. köt. 2. sz. 236—243. p . 
[Lappföld 1918—1919. Északi br i t 
expedíciós csapatok.] 

íz voszpominani j Glavkoma I. I. Vace-
tisza. — VIZs, 1962. 4. sz. 70—79. p . 
[Vacetisz főparancsnok visszaemlé
kezéseiből , 1918—1919.] 

Fedjuskin, V. : Ob iszpol 'zovanii voen-
n ü h szpecialisztov v Krasznoj Armii . 
— VIZs. 1962. 6. sz. 32—44. p. 
[Katonai special is ták a lka lmazásá
ról a Vörös Hadseregnél , 1918—1920 
között.] 

M(ihail) V(aszil 'evics) F runze i szozda-
nje voennoj flotilu tu rkesz tanszko-
go fronta . Podgotovi l : I. N. Szolov-
ev. — IA, 1962. 3. s.z. 70—89. p . 
[M. V. F r u n z e és a hadiflotilla fel
ál l í tása a tu rkesz tán i fronton, 1919— 
1920. — Dokumen tumok . ] 

Pánov, A.: V polevgm slabe RVSzR, 
— VIZs, 1962. 7. sz. 66—71. p . 
[Visszaemlékezés. — A Forrada lmi 
Ka tona t anács tábor i törzsében» 
1919—1920.] 

Antonova, K. I. : T rudovüe podvigi ra-
bocsego klaszsza v period vtoroj 
mirnoj pe redüsk i ( janvar ' [— a p r e ľ 
1920 g.) — VIZs, 1962. 3. sz. 41—50. p . 
[A munkásosz tá ly hőstet tei a pol
g á r h á b o r ú második békés szakaszá
b a n (1920. j a n u á r — április.)] 

Kuz'min, N. : Ob odnoj nevüpolnennoj 
di rekt ive Glavkoma. (íz isztorii szo-
vetszko-pol ' szkoj vojnü 1920 goda.) 
— VIZs, 1962. 9. sz. 49—66. p . 
[A F ő p a r a n c s n o k egy n e m teljesí
te t t d i rekt ívájáról . (Az 1920-as szov
je t - lengyel h á b o r ú tör ténetéből . ) ! 

Lappo, D. — Mel'csin, A.: I na t ihom 
okeane szvoj zakoncsi l i pohod . . . 
— KVSZ, 1962. 19. sz. 85—87. p . 
[A po lgá rháború utolsó, távolkelet i 
csa tá inak 40. évfordulója a Szovjet
unióban.] 

Kameneckij, E. : Etih dnej ne szmolk-
n e m szlava . . . — VZ, 1962. 10. sz. 
22—23. p . 
[Távolkelet fe lszabadí tásának 40. év
fordulójára . 1922] 

Kuznecov, A. Sz.: P lecsom k plecsu sz 
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ruszszkimi brat'j ami. (Ital'janszkie 
internacionalisztü na frontah grazs
danszkoj vojnü v SzSzSzR. — 
ISzSzSzR, 1962. 5. sz. 135—145. p. 
[Olasz internacionalisták a szovjet
unióban a polgárháború frontjain.] 

Suktomov, P.: Nacional'nüe formiro-
vanija Krasznoj Armii v godü 
inosztrannoj voennoj intervencii i 
grazsdanszkoj vojnü. — VIZs, 1962. 
4. sz. 115—119. p. 
[A Vörös Hadsereg nemzetiségi ala
kulatai a külföldi katonai interven
ció és a polgárháború éveiben.] 

Osz'kin, G.: Novüe arhivnüe dokumen
tu. — VIZs, 1962. 1. sz. 118—121. p. 
[Üj levéltári dokumentumok a pol
gárháború éveiből.] 

Kaplin, Sz.: Amerikanszkie fal'szifika-
torü isztorii antiszovetszkoj inter
vencii. — VIZs, 1962. 11. sz. 59—68. p. 
[A szovjetellenes intervenció törté
netének amerikai hamisítói.] 

Belov, G.: Ruszszkij polkovodec A. A. 
Bruszilov. — VIZs, 1962. 10. sz. 
41—55. p. 
[Bruszilov, a nagy orosz hadvezér.] 

Híebn|/cou', N.: Legendarnüj geroj 
grazsdanszkoj vojnü. — KZ, 1962. 34. 
sz .2. p. 
[Vaszilij Ivanovics Csapajev, az 
oroszországi polgárháború legendi)3 
hőse.] 

HlebniJcov, N.: Legendarnüj nadcsiv. 
(K 75-letiju szo dnja rozsdenija 
V[aszilija] I[vanotvicsa] Csapaeva.) 
KVSz, 1962. 2. sz. 92—93. p. 
[Megemlékezés Vaszilij , Ivanovics 
Csapaev születésének 75. évforduló
ján] 

Hlebnikov, N.: Narodnüj geroj. K 75-
letiju szo dnja rozsdenija V. I. Csa
paeva. — VZ, 1962. 2. sz. 13. p. 
[Nemzeti hős. Csapaev születésének 
75. évfordulójára.] 

Krülov, Sz.: Rücar' revoljucii. K 85-leti-
ju szo dnja rozsdenija F. E. Dzer-
zsinszkogo.) — VIZs, 1962. 9. sz. 
67—73. D 
[A forradalom lovagja. Dzerzsinsz-
kij születésének 85. évfordulójára ] 

Szofinov, P. : Beszsztrasnüj rücar' re* 
vojucii. (K 85-letiju szo dnja rozs
denija F[eliksza] E[dmundovicsa] 
Dzerzsinszkogo.) — KVSz, 1962. 16. 
sz. 88—89. p. 
[F. E. Dzerzsinszkij születésének 85. 
évfordulója.] 

Uralov, Sz.: Beszsztrasnüj rücar' revol
jucii. K 85-letiju szo dnja rozsde
nija F[eliksza] E[dmundovicsa] 
Dzerzsinszkogo. — KZ, 1962. 214. ss 
2. p. 
[F. E. Dzerzsinszkij születésének 85. 
évfordulója.] 

Kopülov, N. Ja.: K biografii marsala 
Szovetszkogo Szojuza A. I Egorova. 
— IA, 1962. 1. sz. 200—207. p. 
[Dokumentumok Jegorov marsall 
életéből.] 

Jan Fabriciusz. — VIZS, 1962. 6. s?. 
127—128. p. 

[Jan Fabriciusz, a polgárháború ki
váló hadvezére.] 

Haritonov, A.: Boec — komandir — 
bol'sevik. (K 85-letiju szo dnja rozs
denija j a [na] F[ricevicsa] Fabriciu-
sza.) — KVSz, 1962. 12. sz. 89—90. p. 
[Jan Fricevics Fabriciusz, az orosz
országi polgárháború egyik bolse
vik parancsnoka születésének 85. 
évfordulója.] 

Gamburg, i.: Nezabüvaemüe vsztrecsi. 
_ VIZs, 1962. 11. sz. 69—82. p. 
[Felejthetetlen találkozások. Gam
burg visszaemlékezései a Frunzeval 
együtt töltött időkre.] 

Bagramjan, I.: Dusevnüj cselovek i 
talantlivüj voenacsal'nik. — VIZs, 
1962. 12. sz. 58—68. p. 
[Őszinte ember és tehetséges had
vezér: I. E. Jakir.] 

Sepehov, G. — Geller, Ju.: O polko-
vodcseszkoj i voenno-organizator-
szkoj dejatel noszti I. E. Jakira. — 
VIZs, 1962. 5. sz. 25—43. p. 
[I. E. Jakir hadvezéri és katonai 
szervezői tevékenységéről.] 

A. I. Kork. — VIZs, 1962. 7. sz. 125—126. 
p. 
[A. I. Kork tábornok életéről.] 

Ruszszkij letcsik P[etr] Nfikolaevics] 
Neszterov, — VIZs, 1962. 2. sz. 
126—127. p. 
[P. N. Neszterov orosz repülő em
lékezete.] 

Bükov, D. V.: Uvekovecsit' pamjat' ge-
roja grazsdanszkoj vojnü. — 
ISzSzSzR, 1962. 1. sz. 235—237. p. 
[Pavel Andreevics Pavlovról, a pol
gárháború hőséről.] 

Mereckov, K.: Komandarm 1 ranga I. 
P. Uborevics. — VIZS, 1962. 9. sz. 
74—90. p. 
[I. P. Uborevics hadseregfőparancs
nok. — Visszaemlékezés.] 

Georgij Vaszil'evics Zinov'ev. — VIZs, 
1962. 12. sz. 120—122. p. 
[G. V. Zinovjévnek, a polgárháború 
hadvezérének születése 75. évfordu
lójára.] 

Grülev, A.: Pered szurovüm iszpüta-
niem. _ KZ, 1962. 38. sz. 2—3. p. 
[Kemény megpróbáltatás előtt. A 
kommunista párt tevékenysége a 
Szovjetunió haderejének növelése 
érdekében a Nagy Honvédő Hábo
rút megelőző években.] 

Pisz'ma I. A. Bunina N. D. Telesovu 
(1914—1947.) Podgotovili: A. K. 
Baboreko, A. N. Telesov. — IA, 1962. 
2. sz. 156—167. p. 
[Bunin levelei Telesovhoz 1941—1947 
között. — Dokumentumok.] 

Orden Otecsesztvennoj vojnü. — VIZs, 
1962. 5. sz. 128. p. 
[A Honvédő Háború-rend.] 

Cürlin, A.: Razvitie inzsenernüh vojszk 
v poszlevoennüj period- — VM, 
1962. 4. sz. 60—70. p. 
[A műszaki csapatok fejlődése a 
háború utáni időszakban-] 

Vazsnüj boevoj otrjad Szovetszkoj Ar
mii. — VZ, 1962. 6. sz. 18—19. p. 
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[A Szovjet Hadsereg fontos harci 
alakulata. Az orosz műszaki csapa
tok 250. évfordulójára.] 

Armia Radziecka — armia niezwyciezp-
nej potegi materiálnej mocy morál-
nej. — WL, .1962. 2. sz. 3—13. p 
[A Szovjet Hadsereg születésének 
44. évfordulójára.] 

Konev, J. Sz.: Zum 44. Jahrestag der 
sowjetischen Streitkräfte. Die Grup
pe der sowjetischen Streitkräfte in 
Deutschland — treuer Waffenbru
der der Nationalen Volksarmee. — 
M, 1962. 2. sz. 170—177. p. 
[A Szovjet Hadsereg 44. születés
napjára. A Szovjet Hadsereg csa
patai Németországban — a Nemzeti 
Néphadsereg hű fegyverbarátai.l 

Törökország 
Adolph-Auffenberg-Komarów, H.: Die 

Seeschlacht von Lepanto. So ver
nichtete Don Juan d'Austria die 
türkische Flotte. — S, 1961. 19. sz 
11. p. 
[A lepantoi tengeri ütközet.] 

Mioc, Damaschin: Raporturile romino-
turcesti in sec. 14—18. Lupta tarilor 
romine impotriva dominatiilor 

straine. — SRI, 1962. 6. sz. 1491—1503. 
p. 
[Román-török viszony a 14!—18. szá
zadban. A román területek harca az 
idegen uralom ellen.] 

Lukovic, Petko: Napadi ustan ka na 
tursike karaule u don joj Hercego
vin! 1875—1876. — W M , 1962. 6—7. 
köt. 109—125. p. 
[Felkelők támadásai az alsó-hercego-
vinai török őrség őrhelyei ellen 
1875—1876-ban.] 

Ruszszko-tureckaja vojna 1877—1878 go
da. — VIZs, 1962. 4. SZ. 127. p. 
[Az orosz-török háború 1877—1878-
ban.] 

Regnault, Jean : En Turquie de la Junte 
militaire à la deuxième République. 
— RMG, 1962. 1. sz. 31—52. p 
[Törökország a katonai juntától a> 
második köztársaságig.] 

Uganda 

Danilov, M. A. : Nacional'no-oszvobodi-
teľnoe dvizsenie v Ugande v 1945— 
1955 godah. — VIZs, 1962. 1. sz. 85— 
97. p. 
[A nemzeti felszabadító mozgalmad 
Ugandában, 1945—1955 között.] 

összeállították: 
Molnár Éva, Viniczai István, 

Windisch Aladárné 
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AZ 1919. ÉVI SZLOVÉN-VIDÉKI ELLENFORRADALOMRÓL 

Dr. Kővágó László, 
a történelemtudomány kandidátusa 

AZ ALÁBBIAKBAN az egyik — viszonylag kevéssé is
mert — Tanácsköztársaság-ellenes ellenforradalmi lázadásról 
lesz szó. Kevéssé ismertek az 1919-es szlovén-vidéki események 
nemcsak nálunk, ahol elsősorban a magyarországi Tanácsköz
társaság vonatkozásában érdekelnek bennünket, hanem a ju
goszláv történészek körében is, akiket főként az itteni szlovén 
népcsoport története, valamint a Tanácsköztársaságnak a ju
goszláv népek körében kiváltott visszhangja érdekel. Ferdo 
Čulinovič pl. Jugoszlávia két világháború közötti történetét 
összefoglaló kiváló művében úgy ír a szlovén-vidéki tanácsok, 
forradalmi bíróságok, szövetkezetek alakításáról, mintha mindez 
a Tanácsköztársaság példája nyomán Jugoszláviában történt 
volna, s csak a forradalmi jellegű eseményeket említi.1 Való
jában itt a Tanácsköztársasághoz, tartozó területen lejátszódott 
bonyolult folyamatról van szó, nemcsak forradalmi, hanem el
lenforradalmi eseményekről is. 

„A magyarországi délszlávok 1918—1919-ben" c. tanul
mányomban már kitértem a szlovén-vidéki ellenforradalomra, 
de újabban kezembe került dokumentumok gazdagították a róla 
alkotott .képet és megerősítettek a jelentőségéről kialakult ér té
kelésemben. Nevezetesen abban, hogy a szlovén-vidéki ellen
forradalmi kísérletnek olyan meghatározott — eléggé fontos 
— helye volt az ellenforradalmi lázadások sorában, amely a 
Tanácsköztársaság-ellenes tevékenységeket tárgyaló munkák
ból nem derül ki. 

Az 1919. augusztus 12-én jugoszláv csapatok által meg
szállt és Trianonban Jugoszláviához csatolt Szlovén Vidék (is-

1 Čulinovič Ferdo: Jugoslavia izmedju dva rata. Zagreb 1961. Tom I. 
185. 1. 
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mértebb néven Vendvidék2) a Dunántúl délnyugati csücskében, 
a Mura folyó északi partjai mentén Szentgotthárd és Alsó-
lendva között terül el. (Jelenleg Jugoszláviában a Szlovén Nép
köztársaság része Prekmurje — Murántúl néven.) A 940 négy
zetkilométernyi területen az 1910-es népszámlálás adatai alap
ján 91 436 ember élt, közülük 66 710 szlovén, 20 346 magyar 
és 2093 német nemzetiségű.3 1921-ben a jugoszláv népszámlá
lás 74 447 szlovén, 14 435 magyar és 2581 német lakost mu
tatott ki.4 

A Szlovén Vidék az 1918. november 13-i belgrádi fegy
verszüneti egyezmény értelmében nem került szerb vagy an
tant csapatok megszállása alá: a demarkációs vonal Pécstől 
nyugatra a Dráva vonalát követve, a magyar kormány fenn
hatósága és magyar csapatok megszállása alatt hagyta a tú l 
nyomórészt horvát lakosságú Muraközt és a főként szlovének 
által lakott Szlovén Vidéket. 

A jugoszláv királyi kormány ebbe nem nyugodott bele. 
1918. december 24-én reggel horvát csapatok Eugen Kvaternik 
ezredes parancsnoksága alatt átlépték a Dráva alkotta magyar— 
jugoszláv határt — amely egyben demarkációs vonal is volt. 
Három nap alatt megszállottak a Muraközt, majd december 
27-én horvát önkéntesek és tengerészek — Erminij Jurišič 
kapitány vezetésével — átkeltek a Murán és két nap alatt meg
szállották Muraszombatot, Belatincet, Alsólendvát, valamint 
a Szlovén Vidék nagyobb falvait.5 A Kvaternik ezredes pa
rancsnoksága alatt szolgált egyik tiszt szerint Jurišič kapitány 
akciója arra irányuló kísérlet bevezetése volt, hogy fegyveres 
erővel valósítson meg közvetlen kapcsolatot Jugoszlávia és 
Csehszlovákia között. Az ismert csehszlovák—jugoszláv korri
dor tervnek ilyen kalandor módszerekkel való megvalósítására 
irányuló vállalkozás egyrészt azon a számításon alapult, hogy 
a magyar fegyveres erők úgysem állnak ellen, másrészt a szlo
vén-vidéki, a távolabbi területeken pedig a nyugat-magyar
országi horvát falvak lakosságának támogatására számított.6 

2 Miután a magyarországi szlovének nemzeti öntudatra ébredésükkel pár
huzamosan mind erőteljesebiben tiltakoztak a vend elnevezés ellen, a helyesebb 
„magyarországi szlovének", a vendvidék helyett pedig „Szlovén vidék" meg
jelölést használom. 

3 Közli Mikola Sándor: A vendség múltja és jelene, Budapest 1928, 1. 1. 
4 Stanojevič St. Národná enciklopedija srpsko — hrvatsko — slovenačka 

III. knj. Zagreb 1928, 660. 1. 
, 5 v . ö. Dr. Slavic Mattja: Narodnost in osvoboditev Prekmurcev. — Slo

venska Krajina, Beltinci 1935; Országps Levéltár (a továbbiakban OL) Nemze
tiségi Minisztérium iratai, 1919 — VIII — 3. 

6 Hrvati u boŕbama za oslobodjenje sjevernih krajeva Jugoslavije: Medju-
murja, Frekomurja, Koruške i Štajerské. Zagreb 1940, 173. 1. 
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Amikor a magyar hadügyminisztérium tudomást szerzett 
arról, hogy a Szlovén Vidéket csak kisebb jugoszláv erők száll
ták meg, méghozzá úgy, hogy a jugoszláv felsőbb parancsnok
ság hivatalosan nem vesz tudomást a megszállásról, parancsot 
adott a Murától északra levő terület visszafoglalására. A paran
csot a 83. gyalogezred egy karhatalmi zászlóalja hajtotta végre, 
amelynek parancsnoka Perneczky Jenő százados volt.7 

A zászlóalj 1919. január 2-ról 3-ra virradó éjjel megtá
madta Muraszombatot, rajtaütött az. ottlevő horvát katonasá
gon és rövid, heves tűzharcban visszafoglalta a várost. A mu
raszombati vereség után a horvátok sietve visszahúzódtak a 
Mura folyó mögé.8 

A Szlovén Vidék visszafoglalása után Perneczky százados 
és zászlóalja a jugoszláv — és részben osztrák — határ őrizetét 
kapta feladatul. 

A Berinkey kormány nem tudott elegendő fegyverest adni 
a határ védelmére, valamint a szlovén szegényparasztok köré
ben is mind erőteljesebben megnyilvánuló földkövetelés elfoj
tására. Ezért Obál Béla, Vas megye főispánja és a „vend ügyek 
kormánybiztosa", a terület érdekelt polgárainak, de főként 
magyar nagybirtokosainak segítségével ún. határvédelmi alapot 
létesített, amelyet részint önkéntes, részint pótadószerűen ki
rótt társadalmi adakozásból töltöttek fel. Az adakozók — első
sorban a Szlovén Vidék magyar nagybirtokosai — néhány nap 
alatt több mint 700 ezer koronát adtak össze: gróf Zichy Ágost 
250 000, gróf Szapáry László 100 000, gróf Batthyány Zsigmond 
150 000, gróf Saint Julien Kelemenné 50 000 koronát adott.9 

Az összegyűlt pénz és a hadügyminisztérium által kiutalt 
ruházat felhasználásával 300 zsoldos nemzetőrt szereltek fel 
a rend fenntartására és a határ őrizetére.10 

A magyarországi szlovén népcsoport nemzeti öntudata és 
szegényparasztjainál az osztályérdekek felismerése igen későn 
jelentkezett, 1910-ben 86,5 százalékában „őstermeléssel" fog
lalkozott,11 s nagybirtokossága, polgársága egyáltalán nem, ér
telmisége alig volt — nemzeti mozgalmai és törekvései a világ
háború vége előtt nem jelentkeztek. Nemzeti törekvéseit a 
Szlovéniában — különösen a bécsi birodalmi gyűlés képviselői 

7 OL Nemzetiségi Minisztér ium, 1919 — VIII — 3. 
8 Dr. Slavic M. i. va. 65 1; Slovenec (Ljubljana) 1919 j a n u á r 7. — Celo P r e k -

mur j e zasedeno od Madjarov . 
» Slovenec, 1919. j ú n i u s 21. — Boljševizem v P r e k m u r j u ; Muraszombat és 

Vidéke. 1919. j a n u á r 19. — Hatá rvéde lem; Novine (Cserföld), 1919. f eb ruá r 16. — 
Na s t razse . 

10 OL Nemzetiségi Minisztér ium 1919—II—119. 
11 A m a g y a r szent ko rona országa inak 1910. évi népszámlá lása . Negyedik 

rész. 336—7, 430—1. 1. ada ta i a lapján . 
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Jugoszláv Klubjának 1917. május 30-i nyilatkozata után — 
kibontakozott erőteljes jugoszláv mozgalom hatására kezdtek 
életre kelni. E törekvések célja — a május 30-i nyilatkozat ér
telmében — a Monarchia határai között élő délszlávok egy 
önálló államban — Jugoszláviában való egyesülése volt, a 
Habsburg korona alatt. A szerb király vezetésével 1918. de
cember 1-én egyesült Jugoszláviába azonban csak kevesen kí
vánkoztak közülük. Ez megmutatkozott többek között abban 
is, hogy a Jurišič kapitány vezette horvát különítményt kiverő 
karhatalmi zászlóalj részben szlovén katonákból állt.12 Főként 
szegényparasztokból, akik akkor még a Magyar Népköztársa
ságtól várták a nagybirtok felosztását. 

A Szlovén Vidék megművelhető földjeinek több mint ne
gyedrésze, összesen mintegy 40 ezer hold volt a Sina bárók, 
Szapáry, Batthyány grófok, Eszterházy hercegek birtokában.13 

Károlyi kormánya — Jászi Oszkár nemzetiségi miniszter 
kezdeményezésére — 1918 decemberében „vend vármegyét" 
akart kihasítani Vas és Zala megye déli részéből, amelybe a 
Szlovén Vidék és a Muraköz tartozott volna.14 

Ezt a szándékot azonban meghiúsította a december végi 
jugoszláv támadás és a Muraköz jugoszláv megszállása. 

, Obál Béla vend kormánybiztos 1919 január—februárjában 
„vend járást" igyekezett szervezni, ez az igyekezet azonban 
egyrészt a Vas és Zala megyei magyar soviniszta körök, más
részt a szlovén katolikus papok által szervezett szlovén auto
nómia mozgalom ellenállásába ütközött. Ez az autonómia moz
galom már nem elégedett meg a Károlyi kormányzat által fel
kínált járási, illetőleg megyei közigazgatási önkormányzattal, 
hanem a kárpát-ukránoknak (ruszinoknak) és németeknek az 
1918 :X. és az 1919 :VI. néptörvényben biztosított önkormány
zat mintájára nemzeti autonómiát követelt. 

Miután a magyar kormány vonakodott megadni a követelt 
szlovén nemzeti önkormányzatot, a szlovén autonómia ügyé
ben a Tanácsköztársaság kikiáltásáig semmi intézkedés nem 
történt.15 

A proletárdiktatúra kikiáltása után a Tanácsköztársaság 
alapjában helyes nemzetiségi politikája szellemében a szlován 
falvakban zömében szlovén szegényparasztokból álló tanácsok 

12 Tes tvér i ség (Szombathely) 1919 j a n u á r 5. — Jugosz lávok Muraszombat 
ban. 

13 Magyarország földbir tokosai , 1893. 803—830. 1; llelic Svetozar: Geografski 
pregled Slovenské Kra j ine . Slovenska Kra j ina , Beltinci, 1935, 8. 1. 

14 OL Minisz ter tanács i j egyzőkönyvek 1918 dec. 6.-25. p o n t ; dec. 11.—8. pon t 
dec. 28.—22. pont . 

15 OL ME 1919—XXII—1429. 
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alakultak. A Muraszombat járási direktórium Vend vidéki Di
rektóriumnak, az egész Szlovén Vidékre illetékes hatalmi szerv
nek nyilvánította magát. Miután a magyarországi szlovén fal
vak egy része a muraszombati járáson kívül a szentgotthárdi 
járáshoz, valamint a Zala megyei alsólendvai járáshoz tarto
zott, a Muraszombat járási direktórium értesítette a zalaeger
szegi, szentgotthárdi és alsólendvai direktóriumokat, hogy át
veszi az egész terület közigazgatását,16 

A szlovén-vidéki autonom terület megvalósításában vezető 
szerepet játszott Tkalecz Vilmos, 25 éves szlovén származású 
tanító. Tkalecz leszerelt főihadnagy volt, aki 1918 novemberé
ben résztvett a muraközi szegényparaszti és horvát nemzeti 
mozgalomnak statáriális úton való letörésében, december vé
gén a Szlovén Vidékre behatoló jugoszláv csapatok elleni har
cokban. Januárban, amikor Obál Béla, a „vend ügyek" kor
mánybiztosa, Vas megyei főispán lett, helyetteseként Tkaleczet 
hagyta Muraszombatban.17 

A Tanácsköztársaság kikiáltása utáni első napokban Tka
lecz mint „helyettes népbiztos" tevékenykedett Muraszombat
ban. Április első napjaiban az egyik direktóriumi tag leköszö-
nése után tagja lett a direktóriumnak. Rövidesen vendvidéki 
politikai biztossá lépett elő, miután a „vendvidéki direktórium" 
egyoldalúan határozatilag kimondta, hogy „miután Vendvidék 
politikailag önálló területet alkot, a vasvármegyei politikai 
megbízott rendeleteit el nem ismeri".18 

A muraszombati járási direktórium által egyoldalúan prok
lamált „vendvidéki politikailag önálló területről" azonban a 
zalaegerszegi megyei direktórium, valamint az alsólendvai és 
szentgotthárdi járási direktórium nem vett tudomást és nem 
ismerte el az ún. vendvidéki direktórium illetékességét a hoz
zátartozó szlovén lakta területeken. Április 9-én Kelemen 
Béla sajtóelőadóval folytatott beszélgetésben Tkalecz „súlyo
san kifogásolta, hogy a hatáskörébe utalt 28 vend község a 
belatinci járásból közigazgatásilag még mindig Zala megyéhez 
tartozik" és követelte „az egész Vendvidék politikái és köz
igazgatási egységét és vármegye címen egy közigazgatási egy
ségbe való elválasztását."19 

16 Párttörtérietí. Intézet Archívuma (a továbbiakban: PI. Arch.) A. II. 10. 74. 
— A Vendvidéki Direktórium 1919. március 29-i ülésének jegyzőkönyve. 

17 Szombathelyi Állami Levéltár (a továbbiakban SzÁL) Vas vármegye tan
felügyelőjének iratai 5566/1919. 

is SzÄL Vas megyei direktórium iratai 601/D. 
19 Hadtörténelmi Intézet Levéltára, Magyar Tanácsköztársaság iratai (a 

továbbiakban HIL MT^ 7R. CS. 20. Dandárcsoport Parancsnokság iratai. 
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Ellenforradalmi szervezkedés 

Az ellenforradalom hamarosan felismerte, hogy a jugosz
láv—osztrák határ szögében fekvő Szlovén Vidék tisztázatlan 
nemzetiségi és közigazgatási problémájával, szlovén naciona
lista, erősen konzervatív-klerikális papjaival, vallásos paraszt
jaival, hatalomravágyó és a központi kormánytól minél na
gyobb önállóságra törekvő „vend népbiztosával" alkalmas te
rület ellenforradalmi megmozdulásra. 

A terület első ellenforradalmi szervezkedése Jugoszláviá
ból indult ki. Ez a szervezkedés — adataink szerint — a szlo
vén-vidéki papokra és az ellenforradalmi érzelmű közigazgatási 
tisztviselőkre támaszkodón építette ki támaszpontjait 1919 
május elején. 

Klekl József nyugdíjas plébános emlékirataiban leírja, 
hogy ennek az ellenforradalmi szervezkedésnek az összekötője 
1919. május 10-én felkereste őt Cserföldön. Közölte vele, hogy 
Jugoszláviából kiinduló támadással „betörnek és lefegyverzik 
a kommunistákat a Szlovén Vidéken és tovább a magyar vidé
ken, s a mozgalom mint a tűz terjed tovább egész Magyar
országon, s a felszabadulás biztosítva lesz". Az összekötő kö
zölte Klekllel azt is, hogy a szervezkedésben részt vesz dr. 
Czigány János, volt belatinczi járási főszolgabíró, járási köz
igazgatási vezető is-.20 

A szervezkedést azonban állítólag Párizsból leintették.21 

A Jugoszláviából kiinduló ellenforradalmi támadás tervének 
ui. alapvető hibája volt, hogy ha Jugoszláviából francia segít
séggel betörő jugoszláv ellenforradalmi csapatok szállják meg 
a Szlovén Vidéket, akkor a területet a jugoszláv követelések 
értelmében a Szerb, Horvát, Szlovén Királysághoz csatolják. 
Ez pedig leállította volna az ellenforradalom dunátúli tovább
terjedését, mert hiszen ez már nem magyar ellenforradalom, 
hanem intervenció, illetőleg a területnek a jugoszlávok részé
ről való annektálása lett volna. Ezt pedig Párizsban úgy lát
szik nem akarták és a tervet nemcsak leintették, hanem a béke
konferencia Legfőbb Tanácsa és territorális komisszió j a május 
12-én elutasította a Szlovén Vidéknek a jugoszláv államhoz 
csatolására irányuló jugoszláv követelést is.22 

Közben a Szlovén Vidéken már egy másik ellenforradalmi 

20 SzÁL Klekl József emlékirata. 56. 1. 
21 u . o. Ezt az ellenforradalmi szervezkedést és annak leintését magam 

sem tartom eléggé bizonyítottnak. Eddig Klekl visszaemlékezésén kívül másutt 
még nem találtam erre vonatkozó anyagot. 

22 v . ö. Mikola S. i. m. .10 1. Dr. Slavic M: P r e k m u r s k e meje v d ip loma-
ciji. S lovenska Kraj ina. 86—87. 1. 
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szervezkedés folyt, amely az önkormányzati mozgalmat, vala
mint Tkalecz Vilmos és más szlovén-vidéki polgári és katonai 
vezetők becsvágyát, kapzsiságát és ellenforradalmi érzelmeit 
kihasználva igyekezett a területet megszerezni. 

Ebben a szervezkedésben a bécsi magyar rekaciónak, pon
tosabban a hatalmát visszanyerni akaró arisztokratáknak ter
véről volt szó: megszerezni a magyar területből egy talpalat
nyi helyet, amelyen megalakíthatják ellenforradalmi kormá
nyukat, s amelyről az antant segítségével megkísérelnék meg
dönteni a magyar munkáshatalmat. Az antant hatalmak kép
viselőinek biztatása alapján ugyanis abban reménykedtek, hogy 
az antant hajlandó egy ilyen kormányt a tanácskormánnyal 
szemben elismerni és támogatni. Gratz Gusztáv, az ellenfor
radalmi emigráció egyik vezetője szerint Aliizé követ, a bécsi 
francia misszió vezetője az aradi ellenforradalmi kormánnyal 
kapcsolatban kijelentette, hogy a francia kormány hajlandó 
lenne elismerni a magyar kormányt, ha az „egy darab magyar 
területen, bármily kicsiny legyen az, tényleg gyakorolja a ha 
talmat — majd hozzátette — az nem is olyan szükséges, hogy 
Budapest ehhez a területhez tartozzék".23 

Cunningham ezredes, az angol misszió vezetője állítólag 
azt a feltételt is közölte, hogy „a szövetséges hatalmak csak 
meg nem szállott területen működő kormányt ismernek el."24 

Ezért a bécsi ellenforradalmi komité ar ra törekedett, hogy 
a május elején Aradon majd Szegeden megszállt területen meg
alakított ellenforradalmi kormánnyal ellentétben meg nem 
szállt magyarországi területen alakítsa meg saját ellenforra
dalmi kormányát. 

A bécsi ellenforradalmi komité Szmrecsányi-féle csoportja, 
amely grazi központjából a jugoszláv—osztrák—magyar határ 
háromszögben igyekezett ellenforradalmi akciókat szervezni, 
a szlovén-vidéki nagybirtokosok és ellenforradalmi katona
tisztek már folyamatban levő szervezkedésébe kapcsolódott és 
céljai megvalósításához felhasználta a tanácshatalom helyi 
szerveinek korrumpált vezetőit is. 

A szlovén-vidéki ellenforradalmi szervezkedés (központi 
alakja kezdetben Szapáry László gróf, a terület egyik leggaz
dagabb földbirtokosa volt. Már április közepétől kezdve nála 
tartottak megbeszéléseket a Szlovén Vidéken állomásozó vörös 
katonaság ellenforradalmi érzelmű tisztjei.25 

23 Gratz Gusztáv: A f o r r a d a l m a k kora , Budapes t 1935, 207. 1. 
24 Kozma Miklós: A z ö s s z e o m l á s 1918—1919. B u d a p e s t 1933. 234. 1. 
25 Deme László és Keleti József: Az ellenforradalom Vas vármegyében és 

Szombathelyen, Szombathely 1920, 68. 1. 
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Ezek a tisztek az osztrák- és jugoszláv határ őrizetével 
megbízott 11/20. zászlóalj és más kisebb alegységek parancs
nokai voltak, s kiváló lehetőségük volt határon túli kapcso
latok felvételére. Terveiket az is elősegítette, hogy az osztrák 
és jugoszláv határon nagyméretű csempész kereskedelem folyt, 
amelyet a tanácskormány elnézett, sőt tekintve, hogy az or
szág mindenfelöl bojkott alatt volt, gyakran hivatalos szerve
ken keresztül igyekezett a csempészetet úgy irányítani, hogy 
a behozott áru tervszerűen elősegítse a lakosság áruellátását. 
A Szlovén Vidéken a csempészetből jelentős hasznot húzott és 
korrumpálódott a határ őrizetével megbízott katonaság.26 

Ezt a félhivatalos csempészetet használták ki a szlovén
vidéki ellenforradalmárok kapcsolataik kiépítésére a bécsi el
lenforradalmi komitéval, valamint osztrák és jugoszláv ellen
forradalmi körökkel. Tevékenységüket eleinte úgy igyekeztek 
leplezni, hogy azt külföldön folytatott forradalmi munkának 
tüntették fel. 

Egy a 20. dandár parancsnokságához küldött jelentés 
Győry őrnagynak az ellenforradalmi szervezkedés egyik vezé
rének tevékenységéről a legnagyobb elismerés hangján írta: 
„Győry Károly volt őrnagy az I. védelmi szakasz parancsnoka, 
k i . . . taktikailag és gazdaságilag egyaránt kifogástalanul szer
vezte meg a védővonalat, önként vállalkozott arra a veszélyes 
feladatra, hogy katonai és polgári egyének segítségével rend
szeres érintkezést tart fenn a stájer, osztrák és a megszállott 
vendvidék készülő felkelésének vezetőivel és horvát forradal
márokkal."27 Győry őrnagynak valójában a Tanácsköztársaság
ellenes lázadás vezetőivel, illetve támogatóival volt kapcsolata, 
a jelentésben említett „horvát forradalmárok" pedig Jugoszlá
via-ellenes horvát nacionalisták voltak, akik szorosan együtt
működtek a magyar ellenforradalmi komitéval. 

Az ellenforradalmi szervezkedés vezetői a csempészetbe 
való bevonás, korrumpálás útján igyekeztek megnyerni cél
jaiknak Tkalecz Vilmost és a vendvidéki direktórium vezetőit 
is. Ez sikerrel járt és Tkalecz az összeesküvő bűnszövetkezet 
monopóliumává tette a csempészetet. A kormányzótanács állí
tólagos hozzájárulásával kihirdette, hogy ezentúl tilos a magán-
osempészés, ellenben megkezdik a hivatalos csepészetet.28 

Tkalecz, aki a hivatalos csempészet kihirdetésekor már 

26 HIL, MTI 43. d. 100. SZ. 
27 HIL MTI 78. cs. 20. Dandárparancsnokság iratai. 
28 Testvér iség, 1919 jún ius 18. — Hogyan a l aku l az opere t t köz tá r saság? 

Udvaros J á n o s , a szlovénvidéki e l lenforradalom kivizsgálásával megbízot t poli
t ikai b iz tos beszámolója . 
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visszaélt a kormányzótanács nevével, minden kezébe kerülő 
hivatalos pénzt (rendelkezési alap, sajtó alap, szlovén propa
ganda alap stb.) a csempészetbe fektetett,29 sőt a Vas megyei 
direktóriumtól is kért egy ízben 50 000 koronát csempészett 
áru kifizetésére.30 A haszon, részben a bűnszövetkezet tagjai
nak zsebében maradt, részben egy központi pénztárba folyt, 
amelyből a csempészet, majd az ellenforradalmi lázadás kiadá
sainak egy részét fedezték. 

A nagyméretű visszaélésekről rövidesen tudomást szerez
tek Budapesten. A szociális termelés népbiztosságának Vas me
gyébe küldött öt megbízottja május 18-án kelt jelentésében 
beszámol a nagyarányú csempészésről, s arról, hogy „az üzér
kedésben a muraszombati direktórium is részes." Amikor Tka-
leczék észrevették, hogy az Öt megbízott nyomára jött sza
bálytalanságaiknak, a csempészés hasznából részesedő kato
nákat a megbízottak ellen hangolták, úgyhogy azok kénytele
nek voltak Muraszombatból elmenekülni.31 A Belügyi Nép
biztosság szervei is leküldték május második felében ké t nyo
mozót a helyzet kivizsgálására. Tkalecz a nyomozókat — a 
csempészésben érdekelt határőr cinkostársai segítségével — 
egyszerűen kikergette Muraszombatból.32 

így kerültek a muraszombati járásiban a proletárhatalom 
egyes korrumpált vezetői végleg az ellenforradalmárok háló
jába. 

Nehéz lenne megállapítani, hogy Tkalecz Vilmosnál a 
becsvágy és kapzsiság diktálta cselekvés mikor változott tuda
tos ellenforradalmi tevékenységgé. Hogy vajon à leleplezéstől, 
a bukástól való félelem tet te az ellenforradalom hívévé, vagy 
már a Budapestről kiküldött nyomozók megjelenése előtt is 
fűzték őt ellenforradalmi kapcsolatok a csempész-bűnszövet
kezet többi tagjához. Tény, hogy május második felében az 
ellenforradalom szervezőjeként kereste fel dr. Czigány János 
a belatinci járási közigazgatási vezető társaságában Klekl Jó
zsef nyugalmazott plébánost a magyarországi szlovének auto
nómia mozgalmának vezetőjét és meg is egyezett vele az ellen
forradalom támogatása kérdésében.33 A szlovénvidéki lázadás 
egyik részvevője szerint Tkalecz „legénységi agitátoraival he-

29 p i Arch. A. II. 10. A Muraszombati Takarékpénztár beadványa. 
30 SzÁL Vas m e g y e i D i r e k t ó r i u m i r a t a i 2733/D. 
31 OL Filmtár 2037. BM 48. tekercs. Belügyi Népbiztosság 670/1919. ein. nb. 
32 Testvériség, 1919 június 18. — Hogyan alakul az operett köztársaság? 

Novinej 1919 július 13. — Kak je nastala republika „Tkalczova"? 
33 SzÁL Klek l József e m l é k i r a t a 57. 1. 
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tekkel előbb agitációt folytatott az ellenforradalom érdeké
ben".34 

A budapesti nyomozók elleni fellépés megtorlásától való 
félelem mindenesetre gyorsabb cselekvésre ösztönözte az el
lenforradalmárokat annál is inkább, mert parancs érkezett a 
II. Hadtest parancsnokságától, hogy a Szlovén Vidék jugoszláv 
és részben osztrák határrészének őrizetét ellátó 11/20. zászló
alj adja át a határ őrizetét a vörös őrségnek és május 29-én 
délig vonuljon be a 20. dandárhoz Zalaegerszegre.35 A parancs 
alapjában húzta át a szervezkedők számításait, mert ez a zászló
alj adta volna fegyveres erőik zömét. 

Az ellenforradalom vezetői ekkor Ausztriába futottak t a 
nácsért és segítségért. Szapáry László gróf feleségével együtt 
szökött Ausztriába Stürgkh grófhoz, a Friedrich Adler által 
megölt osztrák miniszterelnök testvéréhez, aki közvetítő volt 
a szlovén-vidéki és a szomszédos osztrák területek ellenfor
radalmi erői között.36 

Ebben az időben Stájerországban a Keresztényszocialista 
Pár t mintegy 10 ezer fegyveressel rendelkezett. Ez a Bauern
kommando néven ismert ellenforradalmi fegyveres csoport, 
amely dr. Brodmann, a Keresztényszocialista Párt stájerországi 
elnökének parancsnoksága alatt állt, szoros kapcsolatot tartott 
fenn az ausztriai magyar ellenforradalmi emigrációval. Szmre
csányi György, a bécsi magyar antibolsevista komité egyik 
legaktívabb tagja, miután megkapta részesedését a bécsi ma
gyar követségről elrabolt 150 millió koronából, csoportjával 
Grazba tette át működési székhelyét.37 Szmrecsányi itt olyan 
megállapodást kötött dr. Brodmannal, hogy a Bauernkommando 
aktív támogatásban részesíti a Stájerországban működő ma
gyar ellenforradalmi emigránsokat, sőt szükség esetén fegy
verrel és fegyveresekkel is segíti őket a Tanácsköztársaság 
ellen.38 Szmrecsányi a megígért segítségért állítólag 5 millió 
koronát fizetett és több automobilt adott Brodmannak.39 

Ifjabb Batthyány Zsigmond gróf szintén Ausztriába szö
kött és csempészéssel összeharácsolt nagymennyiségű fehér 

34 PI Arch. Szombathelyi katonai forradalmi törvényszék 1919, Fkt 160, 
Sinkovitz Gyula jegyzőkönyve. 

35 H I L M T I 43. d. 112 s z . 
36 Deme L. és Keleti J. i. m. 69. 1. 
3/ Bethlen István gróf 1921. május 31-én Tomcsányi Vilmos Pál igazság

ügyminiszterhez intézett levelében, a rabolt imilliók sorsáról többek között a 
következőket írta: „ . . . A bankgassei pénzből körülbelül ötven millió korona . . . 
Szmrecsányi György jelenlegi nemzetgyűlési képviselő vezetésével megindított 
gráci ellenforradalmi mozgalom szükségletére adatott ki." — PI Arch. A II. 16/5. 

»8 Koncsek László: A renngassei összeesküvés. Budapest 1959, 185—186. 1. 
39 Dr. Gagliardi Manko: Istina o hrvatskom emigrantskom revolu.cionarnom 

komiteu 1919—1921, H.n. 1922, 10. 1. 
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pénzt vitt magával, hogy azt kék pénzre cserélje be. Az ellen
forradalmi komité a fehér pénz ellenében Lorenz József szá
zados útján állítólag egymillió korona készpénzt küldött az 
ellenforradalom költségeinek fedezésére/'0 

Tkalecz Vilmos vend politikai megbízott szintén Grazba 
ment. A személyes kapcsolatok felvétele után megfelelő ígére
tek birtokában visszatért Muraszombatba és ott a direktóriu
mot arról tájékoztatta, hogy a Szlovén Vidéknek a Magyar 
Tanácsköztársaságtól való elszakadása esetén osztrák és ju
goszláv segítségre számíthatnak.41 Tkalecznek a jugoszláv se
gítség ígéretére való hivatkozása problematikusnak látszik, ha 
figyelembe vesszük, hogy őt a jugoszláv lapok a legélesebben 
támadták mint magyar bérencet, aki novemberben részt vett 
a muraközi felkelés véres letörésében, majd januárban a J u -
rišič-féle akció meghiúsításában. Egyes jelek mégis arra mu
tatnak, hogy Tkalecznek kapcsolata lehetett bizonyos jugosz
láv körökkel, s e kapcsolat alapján hivatkozhatott jugoszláv 
orientációjú szlovének előtt a várható jugoszláv segítségre/2 

1919. május 29-én, Tkalecz Ausztriából való visszatérése 
után, az ellenforradalmi lázadás kirobbantásának legtöbb szük
séges feltétele megvolt: a Tanácsköztársaság fegyveres erői a 
cseh intervenciósok elleni harccal voltak elfoglalva, a vörös 
csapatokat a csehek elleni támadás küszöbén az ország észak
keleti részén összpontosították; az ellenforradalmi erők: arisz
tokraták, földesurak, ellenforradalmi tisztek, nacionalista reak
ciós papok, a földesúri-burzsoá magyar állam közigazgatási 
tisztviselői és a Tanácsköztársaság helyi szerveinek áruló ve
zetői — nyilván különböző indítékoktól vezérelve, de Tanács
köztársaság-ellenes alapon — megegyeztek, s biztosan számít
hattak egy teljes zászlóaljra, valamint a szlovén-vidéki zsoldos 
nemzetőrökre. Megvolt a bécsi ellenforradalmi komité legmesz-
szebbmenő támogatása, biztos ígéret a külföldi segítségre —, 
s mindez olyan területen, ahol a nép vallásos volt és hallgatott 
a Tanácsköztársaságot gyűlölő papjaira, nagyszámú szegény
parasztja pedig méltán elégedetlenkedett amiatt, hogy a nagy
birtokok földjét nem osztották szét, hanem szövetkezetekké 
szervezték át, ami az ő szemében semmiféle változást nem 
jelentett. 

40 Deme L. és Keleti J. i.m. 69—70. 1. / 
41 Testvériség, 1919 július 18. — Hogyan alakul az operett köztársaság;? 
42 Az ellenforradalom leverése után Tkalecz, Jugoszláviába menekült. Ott 

letartóztatták, de rövidesen szabadon bocsátották, illetőleg segítették, hogy eljusson 
Szegedre, a magyar ellenforradalmi kormány székhelyére. — Murska Straža 1919 
július 5. — Tkalecz izpuščen na svobodo; SzÁL Klekl József emlékirata 59. 1. 
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A Mura Köztársaság 

Tkalecz és a Muraszombat járási tanács azon tagjai, akik 
a csempészés miatti felelősségre vonástól joggal félhettek, — 
összesen tizenketten —, 1919. május 29-én este 11 órakor ki
kiáltották a Magyar Tanácsköztársaságtól független Mura Köz
társaságot, és Tkalecz Vilmost köztársasági elnökké választot
ták. A „köztársaság" fegyveres erőinek Perneczky Jenő szá
zados lett a parancsnoka. 

Az ellenforradalmi fegyveresek összlétszáma mintegy ezer 
fő volt: a 11/20. zászlóalj több mint hatszáz embere, az Obál 
által januárban létrehozott határvédelmi alapból toborzott 
több mint háromszáz zsoldos nemzetőr, valamint más fegy
veres egységektől — elsősorban a X. vörösőr zászlóaljtól át
állt néhány fegyveres. A rendelkezésre álló adatok egységesen 
azt tanúsítják, hogy a szlovén parasztok — egy-két kivételtől 
eltekintve — nem fogtak fegyvert a Tanácsköztársaság ellen. 
Az Ausztriából ígért fegyveres segítség is csak csekély mér
tékben váltotta be a lázadók reményeit. A stájerországi keresz
tényszocialisták teherautókon fegyvert és lőszert, ezenkívül 
mintegy 50 fegyverest és tiszteket küldtek az ellenforradal
márok megsegítésére.43 

Tkaleczen és Perneczkyn kívül a következők alkották az el
lenforradalom látható vezérkarát: Csernovits Sándor kocsmá
ros, a Muraszombat járási szociáldemokrata pártelnök, direk
tóriumi tag, dr. Czigány János a belatinci járás volt főszolga-
bírája, a Tanácsköztársaság idején a közigazgatás vezetője, 
Rengó Iván főhadnagy, Juhász főhadnagy, dr. Forgács határ
rendőrségi fogalmazó, Krauthacker Albert a direktórium gazda
sági hivatalának vezetője. A szlovén-vidéki tanácsszervek veze
tőinek egy része az ellenforradalom élére állt, másik része hű 
maradt a Tanácsköztársasághoz. Füleky József a direktórium 
titkára pl. Tkalecz tevékenysége miatt kivált a direktórium
ból, május 30-án Alsólendvára menekült és jelentést tett Tka
lecz ellenforradalmi tevékenységéről.44 

A köztársaság kikiáltása után a lázadók leállították a vo
natokat, a vasúti síneket felrobbantották,45 és támadásba men
tek át a Tanácsköztársasághoz hű csapatok ellen.46 

43 v. ö. Deme L. és Keleti J. i.m. 69. 1.; Slovenec, 1919 június '21. — 
Bolševizem v Prekmurju; HIL. MTI. 43. d. 100. 'sz; Klekl József: Novine i 
Marijin list pód boljševiki. — Kalendár Najsvetejšega Srca Jezušovoga 1921. 

44 Novine 1918 jú l ius 13. — Sto je odkor io prot i revolucio sobočko; P I Arch . 
Vasmegyei Bün te tő tö rvényszék 1919 ,J— B — 1539. 

45 HIL MTI 42. d. 292. sz. 
46 OL F i lmtá r »038. B M *fl. t eke rcs , Belügyi Népbiz tosság 1168/1919 ein. n b . 
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Sikerült részben lefegyverezniük, részben visszavonulásra 
kényszeríteniök a muraszombati határvédő szakaszban álló X. 
vörösőr zászlóaljat, majd — miután az osztrák határon a hátuk, 
s a jugoszláv határon a jobbszárnyuk biztosítva volt — Alsó-
lendva felé nyomultak előre. Alsólendvától nyugatra a XI. 
vörösőr zászlóalj alegységei vették fel a harcot a lázadók ellen.47 

A Belatincon és Lendvavásárhelyen levő vöröskatonák és vö
rösőrök nagyobb része visszavonult a támadók elöl, egyesek 
közülük csatlakoztak a lázadókhoz.48 A Tanácsköztársasághoz 
hű vörösőrök Cserföldnél visszaverték a támadókat.49 

A Mura Köztársaság vezetői igyekeztek kihasználni a vá
ratlan meglepetésszerű támadás által nyújtott előnyöket és 
csak másfél nappal a köztársaság kikiáltása után léptek a „dip
lomáciai" tevékenység mezejére. Május 31-én déli 12 órakor 
a „Muraköztársaság Intézőbizottsága" táviratot küldött a Vas 
megyei direktórium és a Magyar Tanácsköztársaság külügyi 
népbiztossága címére, amelyben bejelenti: 

1. hogy a vendvidéki munkás-, katona- és földművestanács 
május 29-én, a nemzetek önrendelkezési joga alapján a vend
vidéki lakosság kívánságára Zala és Vas megye „vend" lakta 
részein proklamálta a Mura Köztársaságot; 

2. hogy nemzetközi szociáldemokrata programon alapuló 
szocialista állam megvalósításához a Tanácsköztársaság segít
ségét kéri; 

3. hogy a Magyar Tanácsköztársasággal barátságban óhajt 
élni, de esetleges fegyveres támadása esetén „a szomszédos 
imperialista államok" segítségét fogja igénybevenni, és 

4. hogy kéri a Tanácsköztársaság csapatainak a Muraköz
társaság területéről való visszavonását.50 

Ez a távirat hazug okmány volt, amelynek segítségével a 
Tanácsköztársaság vezetői előtt tiszteletben tartott elvekre — 
a szlovén lakosság kívánságára, önrendelkezésére, nemzetközi 
szocialista programra, jószomszédi viszonyra — hivatkozva 
akartak az ellenforradalmárok a Tanácsköztársaság testéből 
egy darabot kiszakítani. A Vas megyei ellenforradalmi akciók 
résztvevői szerint is: „A vend köztársaság elnevezés csak ürügy 
volt arra, hogy elszakadhassanak a tanácskormánytól. A való
ságban senki sem gondolt a Magyarországtól való elszakadásra, 

47 HIL MTI 43 d. 112 SZ. I 
48 HIL MTI 43 d. 111. EZ. 
49 HIL MTI 43 d. 76. SZ. 

50 HIL MTI 43. (d. 111. sz.; P I Arch . Szombathe ly i Bün te tő tö rvényszék 1920. 
—B—784/11. 
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csupán êgy a kommunisták ellen irányuló ellenforradalmi ak
ció lebegett a vezetők szeme előtt".51 

Klekl József, aki maga is részese volt a szlovén-vidéki 
összeesküvésnek, azt írja, hogy „Tkalecz szlovén szociáldemok
rata köztársaságot kiáltott ki. A nemzeti érzelmű magyarok 
mint Szmrecsányi, a főbb tisztek, grófok stb. — vele tartottak, 
mert az igazi cél, amelyről a nép nem tudott, az volt, hogy a 
Drávától a Dunáig, tehát az egész Dunántúlon egy kis ma
gyar állam alakuljon, amely azután a bolsevikokat az ország 
többi részében legyőzte volna".52 

Fel kell figyelnünk arra, hogy míg a hivatalos távirat 
Mura Köztársaság megalakításáról beszél, addig Deme L. és 
Keleti J. munkájában vend köztársaság, Kleklnél pedig szlo
vén szociáldemokrata köztársaság megjelölést találunk. Egy
korú szlovén nyelvű források még szlovén önálló köztársaság
ként is emlegetik az ellenforradalmi kísérletet. Az elnevezések 
különbözősége valójában megtévesztő célt, az ellenforradalom 
leplezésének célját szolgálta, s egyik sem fejezte ki az akció 
lényegét. A „szlovén" és „szociáldemokrata" jelző a szlovén 
nyelvű megjelölésben a zömmel szegényparaszt szlovén lakos
ság félrevezetését szolgálta. A Mura Köztársaság név nyilván 
a magyar ellenforradalmi érzületű elemek számára szolgált 
csalétkül, akik egy „önálló, szlovén" köztársaság megalakítá
sának kísérletét nem támogatták volna. 

A megtévesztő manőverezés Tkalecz „köztársasági elnök" 
agitációjában is kifejezésre jutott. A Tanácsköztársaság ellen 
fegyvert fogó szlovén szegényparasztoknak földet ígért, — 
nyilván a háta mögött álló magyar nagybirtokosok tudtával 
és beleegyezésével.53 

A jobbmodú szlovének megnyerését az „önálló szlovén 
köztársaság" ígérete szolgálta. A magyar nacionalista ellen
forradalmárok megnyerése érdekében Tkalecz azt hangoztatta, 
hogy az akcióval a Szlovén Vidék Jugoszláviához való csato
lását akarja megakadályozni.54 

Az ellenforradalmi akció megtévesztő manőverezését tük
rözi a Mura Köztársaság katonai parancsnokának 1. számú — 

51 Deme L. és Keleti J. i.m. 68. 1. 
52 Klekl József: Novine i Marijin list pod boljseviki 16. 1. 

53 siovenec 1919 június 21. — Boľjševizem v Prekmurju; Klekl J. Novine 
i Marijin list . . . i.m. 16. 1, 

54 Horváth László, az ellenforradalmárokhoz átállt egyik vörösőr század
parancsnok a forradalmi törvényszék előtt tett vallomása szerint Tkalecz ő előtte 
kijelentette: „Tekintve, hogy a párizsi békekonferencia Vas és Zala vármegye 
vendlakta részét Jugoszláviának ítélte, de ezi ellen a vend lakosság tiltakozik . . . 
más megoldás tehát nincs, minthogy önálló köztársaságot alakítsanak . . ." Pl 
Arch. Szombathelyi katonai forradalmi törvényszék 1919. Fkt 135. 
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s a jelek szerint egyetlen írott — napiparancsa is. Ebben töb
bek között a következőket olvashatjuk: „A muravidéki köz
társaság este 11 óra 29 perckor a munkások- katonák- és föld
műves szegények tanácsa által kikiáltatott . . . Figyelmeztetem 
az egyes parancsnokokat, hogy azon parancsok, melyek Tka-
lecz elvtárs és az én ellenjegyzésemmel a csapatokhoz érkez
nek, minden ellenvetés nélkül azonnal teljesítendők."55 

A grófok, papok, ellenforradalmi katonatisztek által irá
nyított ellenforradalmi megmozdulás a Tanácsköztársaság ellen 
nemhogy nyíltan, de még papi keresztényszocialista lobogó 
alatt sem mert fellépni, hanem szociáldemokrata mezt öltött 
magára és „munkások-, katonák- és földműves szegények t a 
nácsára" hivatkozott, Ez annak a bizonyítéka, hogy a proletár
diktatúra eszméi a papi befolyás alatt élő, politikailag iskolá
zatlan szlovén dolgozókban és az ellenforradalmi vezetés alá 
került katonákban, az igen kedvezőtlen körülmények ellenére 
is mély hatást váltottak ki. 

A Tanácsköztársaság vezetőit azonban — bár ekkor még 
nem lehettek tisztáiban az események hátterével —, mégsem 
tévesztette meg a barátságot színlelő távirat. Az új „önálló 
állam" alakításának célja nyilván azonnal világos volt, amikor 
„nemzetközi szociáldemokrata programját" a Tanácsköztársa
ság ellen szándékozott megvalósítani, s a Tanácsköztársasággal 
szemben imperialista segítségre támaszkodott. 

Az ellenforradalom vezetői abban is tévedtek, hogy a 
Vörös Hadsereg Főparancsnokságát a Mura Köztársaság prok-
lamálását bejelentő táviratuk elküldéséig bizonytalanságban 
tarthatják. Reiter alsólendvai direktóriumi elnök még május 
29-ére virradóra jelentést te t t az ellenforradalmi készülődés
ről. Jelentésében — amelyet a Vörös Hadsereg gödöllői főpa
rancsnokságán május 29-én, hajnali 2 óra 30 perckor vettek —, 
közli, hogy a „határvédelmi katonai parancsnokság, vele együtt 
Tkalecz Vilmos vendvidéki népbiztos" a jugoszlávokhoz szö
kött, a katonaság pedig ellenállásra készülődik.56 A Vörös Had
sereg Főparancsnoksága a bejelentés vétele után, azonnal pa
rancsot adott a II. Hadtestnek az ellenforradalmárok elleni fel
lépésre, Budapesten pedig egy teljesen megbízható vasas zászló
alj készenlétbe helyezésére, s azt már május 30-án este 10 óra 
5 perckor Zalaegerszegre irányította.57 

A II. Hadtest, a lázadók erejének számbavétele után — azt 
4—5 századra, kereken 1000 puskára becsülték, ezenkívül tud-

55 pi Arch. Szombathelyi Büntetőtörvényszék 1920—B—784/11. 
56 H U MTI 42 d. 187. SZ. 
57 HIL MTI 42 d. 213. és 219. SZ. 
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ták, hogy géppuskájuk és ágyújuk is van —, haladéktalanul 6 
zászlóaljat, valamint 1 és y2 üteget vont össze a Szlovén Vidék 
körül. A csapatok összpontosítása június 2-ra fejeződött be. 
Az összevont erők iúnius 2-án 4 oszlopban kezdték meg a tá
madást: Szentgottihárd—Felsőszölnök, Semjeháza, Csesztereg 
irányából 1-—1 zászlóalj és fél-fél üteg. Radamos—Murarév 
irányából 1 zászlóalj, valamint az ellenforradalmárokkal kez
dettől harcban álló XI. vörösőr zászlóalj. Zalaegerszegen 2 
zászlóalj állott tartalékban. 
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A szlovén vidéki helyzet június 2-án 
és a támadó hadműveletek iránya Stromfeld Aurél vázlatán58 

HIL MTI 43 d. 100. SZ. 
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A harcok június 5-ig tartottak és a vörös zászlóaljak har
cosainak nyilván nem kevés nehézséget kellett legyőzniök, mert 
a II. Hadtest parancsnokságának június 4-én este kiadott je
lentése szerint a harcoló századok létszáma 50—60 főre csök
kent. Ebben a tényben nemcsak az ellenforradalmárok ellen
állását, hanem talán még inkább a Vörös Hadseregben meg
búvó ellenforradalmár tisztek ellenséges ténykedésének jelét 
is kell találnunk. Hiszen a szlovén-vidéki ellenforradalom szer
vezői számításaikban azt is figyelembe vették, hogy a Vörös 
Hadsereg soraiban fontos beosztásban levő tisztekkel volt kap
csolatuk, akik közül adott esetben Craenenbrock ezredes, a II. 
Hadtest vezérkari főnöke árthatott legtöbbet a Vörös Hadse
regnek.59 

A vörös egységek első rohamukkal kivetették Muraszom
batból az ellenforradalmárokat. Ezek zöme az osztrák határ felé 
vonult vissza. Június 3-án, miután Ausztriából segítséget kap
tak, erős ellentámadást indítottak a radkersburgi országút men
tén, amelyet csak 24 órás harc után sikerült a vörös csapatok
nak visszaverniük.60 

A Tanácsköztársaság csapatainak támadása után azonnal 
megindult az Ausztriából megígért segítség is. Erre vonatkozó
lag több helyen találunk utalást (Klekl visszaemlékezése, Deme 
L. és Keleti J. i. m., vizsgálati jegyzőkönyvek, újságok), a leg
közvetlenebb leírást azonban a muraszombati direktórium 3 gép
kocsivezetője adta az osztrák beavatkozásról. Ezek Tkalecz uta
sítására az ellenforradalmi csapatokkal tartottak, s közvetlenül a 
harcok elől vonulva átmentek Ausztriába is, majd onnan vissza
tértek. Az elbeszélésük alapján készült jegyzőkönyvben olvas
hatjuk, hogy június 2-án (a támadás megindulásának napján) 
„egy teherautón osztrák civilek jöttek fegyverrel és muníció
val segítségül... A fegyvert és muníciót kiosztották a lakosok 
között . . . Az osztrákok között volt egy vadászruhás hadnagy, a 
parancsnokuk pedig egy főhadnagy civilben". Június 3-án dél
után az osztrákok beavatkoztak a Kisszombatnál folyó ütkö
zetbe. A direktórium gépkocsivezetői a csata után Vashideg-
kúton-„összetalálkoztak az osztrákokat vivő autóval, amely nagy 
sebességgel igyekezett a határ felé. Azt mondták, hogy rettene
tes túlerő volt velük szemben. Ügy egy óra múlva érkeztek 
meg a visszavonuló vend csapatok . . . (nyilván az Obál szervezte 

59 Craenenbrock ellenforradalmi tevékenységéről adatokat közöl Deme L. 
és Keleti J. i.<m. 139., 151. és 167. 1. 

60 HIL MTI 43 d. 236. SZ. 
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zsoldos nemzetőrök — K. L.) s az osztrák főhadnagy átvette a 
parancsnokságot". Az ellenforradalmárok oldalán harcoló köz
katonák ekkor már erősen zúgolódtak a csekély ausztriai segít
ség miatt, mert „az osztrákok azzal biztatták őket, hogy 40 re
pülőgépet, 40 ágyút és 400 főnyi legénységet küldenek segít
ségükre".61 

A lázadóknak Ausztriából — és állítólag Jugoszláviából — 
ígért segély — nyilvánvalóan az események gyors kibontako
zása, különösen pedig a Vörös Hadsereg zászlóaljainak határo
zott és elsöprő erejű támadása következtében nem érvényesül
hetett hatásosan. Stromfeld Aurél azt írja a hadseregparancs
nok számára a „Muraszombat körüli eseményekről" készített 
összefoglaló jelentésében, hogy „az osztrák és a jugoszláv ka
tonák a lázadó zászlóalj segítségére siettek".62 Jugoszláv segít
ségről másutt nem találunk adatot, ellenben egy helyen a kért 
segítség megtagadásáról beszélnek forrásaink. A direktórium 
gépkocsivezetői a fentebb említett jegyzőkönyvben arról szá
moltak be, hogy Tkalecz, Győry őrnagy és Perneczky százados 
június 2-án a celtini határon egy jugoszláv őrnaggyal beszéltek 
és „megkérték, hogy lövesse ágyúival Muraszombatot. De az őr
nagy azt válaszolta, hogy ő nem löveti a várost, mert hisz az 
úgyis az övék lesz előbb-utóbb."63 

Ez az esemény — a kért segítség megtagadása ellenére is — 
arra mutat, hogy a szlovén-vidéki ellenforradalmárok kapcso
latban állottak a jugoszlávokkal. Ez a kapcsolat számukra első
sorban azért volt fontos, mert biztosítottnak érezhették a hátu
kat; nem kellett attól félniök, hogy a jugoszlávok a szlovén la
kosság védelme címén beavatkoznak és megszállják a területet. 

Az ellenforradalmárok jugoszláv kapcsolatának már emlí
tett további bizonyítéka, hogy a lázadás leverése után Jugoszlá
viába menekült Tkaleczet a jugoszláv hatóságok segítették, 
hogy jugoszláv területen utazva eljusson Szegedre. A jugoszláv 
sajtó hatalmas felháborodással kommentálta 1919 júliusában 
ezt a hírt. 

Az Ausztriából nyújtott segítség tényeit láttuk. Ez az 
egyetlen eset, amikor osztrák ellenforradalmárok — itt a stájer 
Bauernbund — olyan segítsége dokumentálható, hogy nemcsak 
fegyvereket szállítottak, hanem fegyvereseik is átjöttek a ha
táron és harcba bocsátkoztak a Vörös Hadsereg egységeivel. 

61 P I Arch. Szombathe ly i Bün te tő tö rvényszék 1920—B—784/11. 
62 HIL MTI 43. d. 100. sz. 
63 p i Arch . Szombathe ly i Bünte tő tö rvényszék 1920—B—784/11. 
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Az Ausztriából küldött segítség legjelentősebb tétele azon
ban kétségkívül a pénz volt, amelyet a bécsi Ellenforradalmi Ko-
mité szinte számolatlanul költött a Tanácsköztársaság-ellenes 
akciók céljára (de az emigráns urak szórakozásainak fedezésére 
is). Érdemes egy pillanatra elidőzni ennél a kérdésnél és meg
nézni, hogy az ellenforradalmárok „pénztárnaplója" mit mutat 
az előzőekben ellenforradalmároktól (Gagliardi, Deme és Ke
leti) idézett milliókról. 

Ismeretes, hogy a Bethlen-kormány 1921-ben — a Tanács
köztársaság bécsi követségéről elrabolt milliók elfecsérlése 
okozta felháborodás miat t — kénytelen volt egy tárcaközi bi
zottsággal felülvizsgáltatni az elrabolt 150 millió koronából esz
közölt kiadásokat. A hevenyészett feljegyzések, gyakran utóla
gos igazolások szerint a stájer Bauernbund nem kapta meg 
Szmrecsányiéktól a Gagliardi által említett teljes 5 millió ko
ronát, hanem csak 3 millió 50 ezret. A bizottság által készített 
jegyzőkönyv lényegében mégis megerősíti Gagliardi adatát, 
mert : „Gratz ö Excellenciájától vett információ szerint a szó
ban forgó Bauernkommandónak a kifizetett összegekről na
gyobb összegű támogatások voltak kilátásba helyezve, úgy 
hogy a Bauernkommandónak végeredményben követelései 
volnának."64 

A szlovén-vidéki ellenforradalmároknak juttatott teljes ösz-
szeg az elszámolásokból nem látható. Ugyanis az a helyzet, hogy 
csak a Bethlen-féle csoport pénztárnaplója mutat ki a „murai 
akcióra" több tételben kifizetett 302 485 koronát. „Tkalecz ta
nító, a murai köztársaság elnöke" állítólag 255 ezer koronát ka
pott, s ebből Szapáry László gróf és Zichy István gróf — a 
Bethlen-csoport pénztárosa — szerint, több mint 172 ezer ko
ronát elsikkasztott.65 

Az előzőekben más forrásokból vett adat, amely szerint a 
szlovén-vidéki ellenforradalmárok 1 millió koronát kaptak volna 
Ausztriából, a jegyzőkönyvekben nem szerepel. Figyelembe kell 
azonban venni a következőket: A Bethlen-féle csoport 1919. jú
nius l-e és 10-e között jut tatott több tételben pénzt a szlovén
vidékieknek. Más forrásaink ugyanakkor egybehangzóan arról 
beszélnek, hogy Tkaleczék a Szmrecsányi-féle ellenforradalmi 
csoporttal állottak kapcsolatban, s az állítólagos 1 millió koro
nát is Lorenz századostól kapták volna, aki — a jegyzőkönyvek 
szerint — Lehár ezredes megbízottjaként 6 esetben összesen 

G-í OL, PM Kállay iratok (275) 2. cs. 14. dosszié. — Jegyzőkönyv a tárcaközi 
bizottság ötödik üléséről 8—9. 1. és tizedik üléséről 5, 1. 

65 u.o. ötödik ülés jegyzőkönyve 7—8. 1. 
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mintegy 7 és egynegyed millió koronát vett fel Szmrecsányiék-
tól „katonai szükségletekre".66 

Miután a Szmrecsányi-csoport kiadási naplója egyáltalán 
nem mutat ki a szlovén-vidéki ellenforradalom céljaira juttatott 
összeget, viszont a pénzt adataink szerint Lorenz százados útján 
kapták meg, joggal feltételezhető, hogy Tkaleczék a Szmre-
csányi-csoporttól nem kaptak közvetlenül pénzt, hanem a Le
hár ezredes számára katonai szükségletekre kiutalt pénzből kap
tak még jelentősebb összeget. Ez a jogos feltételezés ténysze
rűen valószínűleg nem lesz bizonyítható, mert a tárcaközi bi
zottság a Lehár ezredesnek jut tatot t pénzt teljes egészében — a 
kiadások hovafordításának részletezése nélkül — igazolta.67 

* 

Az ellenforradalmi lázadás leverése után a tanácskormány 
nem élt megtorlással. A lázadásban szervezőként résztvett több 
katolikus papot és gazdag parasztot letartóztattak ugyan, leg
többjüket azonban szabadon bocsátották és egyet sem ítéltek el 
közülük. 

Azok, akik az ellenforradalmárok oldalán vettek részt a 
harcokban „akik nem vétkeztek, hanem erővel hajtották őket a 
harcba", általános amnesztiában részesültek. Az ellenforradal
márok oldalán elfogott dolgozó parasztokat 24 órán belül haza-
bocsátották.68 

A terület lakosságára kivetettek ugyan 5 millió korona kék
pénz hadisarcot, de azt nem hajtották be.69 

A muraszombati járás ügyeinek intézésére ideiglenesen 
5 tagú direktóriumot állítottak fel, amelynek tagjai közt helyet 
foglalt Pusztay József tanító, a Tanácsköztársaság idején meg
jelent Novine főszerkesztője, valamint Füleky József, aki elő
zőleg Tkalecz önkényeskedése miatt lemondott direktóriumi 
tagságáról.70 

A kormányzótanács megfelelő intézkedésekkel igyekezett a 
szlovén-vidéki helyzetet sürgősen rendezni. Landler Jenő — 
akkori belügyi népbiztos — június első napjaiban Obál Béla 
kíséretében meglátogatta Vas és Zala megye ellenforradalomtól 

66 u.o. Kilencedik, tizedik, tizenegyedik ülés jegyzőkönyvének adatai. 
67 u.o. Kilencedik ailés jegyzőkönyve 13. 1. 
68 p i Arch. Szombathelyi büntetőtörvényszék 1919—B—1539; 

Novine, 1919 június 15. I.übleni národ; 
Murska Straža, 1919 június 28. Prekmurje — dozorel sad. 

69 PI Arch. A. II. 13/958. Udvaros János vizsgálóbíró előtti kihallgatásának 
jegyzőkönyve. 

70 Novine, 1919. június 15. — Zapovid. 
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fertőzött területeit, hogy személyesen szerezzen tapasztalatokat 
az ottani helyzetről.71 

Látogatásának egyik közvetlen eredménye volt, hogy Obál 
Bélát magával vitte Budapestre a munkás-egyetem tanárának, 
míg a Vas megyei tanács intézőbizottsága június 11-én felmen
tette Obál Bélát tisztsége alól és mandátumának letételére szó
lította fel. A felmentés legfőbb indoka „a vend ügyek terén való 
szereplésének tisztázatlansága".72 

Muraszombatban 1919. június 15-én új községi tanácsot vá
lasztottak. Ebből az alkalomból népgyűlést tartottak, amely táv
iratban üdvözölte Kun Bélát, Böhm Vilmost, a Vörös Hadsereg 
parancsnokát, és elítélte a „néhány lelketlen izgató" által fel
idézett „fegyveres erőszakot".73 

A megválasztott új muraszombati községi -tanács arra az 
időre, amíg a járás tanács-választást megejthetik, a járás terü
letére is illetékesnek nyilvánította magát és a megyei ügyek 
vitelét háromtagú bizottságra ruházta. 

Kétheti szünet u tán június 15-én a Novine is újra megje
lent. Minden azon az úton volt, hogy a Szlovén Vidék helyzete 
hamarosan rendeződjék. 

Következtetések 

A szlovén-vidéki lázadás gyors leverésével a Tanácsköztár
saság komoly veszélytől szabadult meg. A sikerben jelentős sze
repe volt Stromfeld Aurélnak, aki helyesen ismerte fel, hogy 
„a muraszombati eseményekre nagy figyelem fordítandó, mert 
az esetben, ha a mozgalom erősödik és elnyomása nem sikerülne, 
úgy tekintve Dunántúl politikai viszonyait, egy általános fel
kelés, amelynek jelei már eddig is több helyen mutatkoztak, 
pillanatnyilag és oly nagy erővel léphetne fel, hogy annak el
nyomása a Dunántúlon levő csekély erőkkel nagyon kétségessé 
válna".75 

A Dunántúl délnyugati sarkából kiinduló ellenforradalmi 
veszélyre Kun Béla idejekorán felfigyelt és javaslatára a For
radalmi Kormányzótanács már május 30-án hadműveleti te rü
letté nyilvánította Somogy, Baranya, Tolna, Vas és Zala 
megyét.76 

71 SzÁL Vasmegyei Direktórium iratai 3627/1919/D. Távirat. 
72 SzÁL Vasmegyei Di rek tó r ium i ra ta i , 3972/1S19/D. A megye i m u n k á s t a n á c s 

1919. jún ius 11-i ü lésének jegyzőkönyve , VIII. pont . 
73 SzÁL Vasmegyei D i r e k t ó r i u m 4126/1919/D. 
74 Testvériség, 1919 június 17. A muraszombati községi tanács. 
" HIL MTI 43. d. 257. SZ. ív 
7(> Pl Arch. Forradalmi Kormányzótanács XXIII. jkv. 2. pont. 
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A Forradalmi Kormányzótanács június 4-én a dunántúli 
ellenforradalmi mozgalmak kibontakozása után egész Dunántúlt 
hadműveleti területté nyilvánította és „az intézkedések megté
telére Szamuely Tibor, Vántus Károly és Jancsik Ferencből 
álló bizottságot" küldte ki.77 

Az intézkedések helyességét a június 2-án kirobbantott 
dunántúli vasutas sztrájk, valamint a fegyveres ellenforradalmi 
megmozdulások teljes mértékben igazolták. Ha a hadsereg
parancsnokság Szlovén Vidékkel kapcsolatos intézkedései csak 
egy-két napot késnek, vagy ha első intézkedésével nem irányít 
azonnal az ellenforradalmárokkal szemben túlsúlyban levő erő
ket Dunántúl délnyugati részébe, akkor a vasutassztrájk való
színűleg lehetetlenné tette, vagy nagymértékben késleltette 
volna nagyobb erők sürgős odaszállítását. Ezzel az ellenforra
dalom számára lehetőség nyílott volna muraköztársasági bázi
sának megőrzésére. 

A Mura Köztársaságra, mint ellenforradalmi bázisra várt 
volna az ellenforradalmi komité tervei alapján a tanácsköztársa
ság-ellenes erők gyűjtőhelyének szerepe. Erre mutat a Vörös 
Hadsereg hírszerző csoportjának az a június 8-án beérkezett 
Bécsből származó értesülése, amely szerint az ausztriai Stein-
brückben 900—1000 főnyi ellenforradalmi csapat gyűlt össze, 
amely a Mura-vidékre készül betörni. 78 

A Mura Köztársaság területére összegyűjtött ellenforra
dalmi fegyveresek siethettek volna a júniusban Dunántúlon fel
lángolt helyi ellenforradalmi megmozdulások segítségére és így 
valósult volna meg az a terv, amelyről Tkalecz beszélt Klekl 
Józsefnek a lázadás kirobbantása előtt: „Ezen a vidéken kezd
jük meg a harcot a kommunista uralom ellen, amely végigmegy 
egész Magyarországon."79 

Nyilvánvaló, hogy az ellenforradalmi megmozdulások olyan 
viszonylag jelentéktelen szereplőinek szavait, mint Tkalecz és 
Klekl, nem vehetjük túlságosan komolyan. Mindamellett tény, 
hogy a szlovén-vidéki lázadás egy sor veszélyes dunántúli el
lenforradalmi megmozdulás első láncszeme volt. A szlovén-vi
déki lázadást a Nyugat-Dunántúlon a következő ellenforradalmi 
megmozdulások követték: 

77 p i Arch. Forradalmi Kormányzótanács XXIV. jkv. 2. pont. 
78 HIL MTI 44 d. 164. sz. Hírszerző csopor t 608/4 hdm. sz. A je lentés szerint 

az ellenforradalmi csapatok Steinbrückben gyülekezve „Muraközbe akarnak be
törni". Világos azonban, hogy a jugoszláv megszállás alatt levő Muraközbe 
való betörésnek semmi értelme nem lett volna, — annál is inkább, mert Mura
köz nem' határos Ausztriával, — s csakis a Muravidékről lehet szó. 

79 SzÁL Klekl József emlékirata 57. 1. 
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Július 2, Szombathely központtal dunántúli vasutassztrájk 
(Szombathelyen már június 1-én megkezdődött a sztrájk). 

Június 4—7, Sopron környékén fegyveres ellenforradalmi 
megmozdulások. 

Június 5, ellenforradalmárok hatalmukba kerítik Kőszeget, 
s ugyanazon a napon kitör a sárvár-felvidéki ellenforradalom. 

Június 6-án Csornán az ellenforradalmárok másodszor rob
bantanak ki lázadást. 

Június 6—7, ellenforradalmi megmozdulások Kőszeg kör
nyékén. 

Természetesen túlzás lenne azt állítani, hogy minden du
nántúli ellenforradalmi megmozdulás a bécsi ellenforadalmi 
komité által szervezett céltudatos akció volt. Például a május 
28-án kitört gyöngyösmelléki megmozdulások valószínűleg helyi 
ellenforradalmi kezdeményezésre törtek ki. 

Azonban minden jel arra mutat, hogy a muraszombati, va
lamint a felsorolt, június 2-től 7-ig kitört ellenforradalmi moz
galmak kapcsolatban voltak a bécsi ellenforradalmi komité-
val.80 

Jogosan felvethető azonban, hogy ha a felsoroltak a szlo
vén-vidéki lázadással összefüggő ellenforradalmi megmozdulá
sok voltak, miért nem jelentkeztek előbb, hogy közvetlen segít
séget nyújthattak volna a Mura Köztársaságnak. Ezzel kapcso
latban a következőket kell figyelembe vennünk: 

A már idézett források a szlovén-vidéki lázadásról mint 
kiindulópontról beszélnek, ahonnan a proletárdiktatúra elleni 
lázadások továbbterjednek. Látható, hogy nem egyidejű akció
kat terveztek. 

A szlovén-vidéki ellenforradalmi lázadást eredetileg ké
sőbb akarták kirobbantani, azonban a belügyi népbiztosság 
vizsgálata, valamint a 11/20. zászlóalj Zalaegerszegre rendelése 
miatt, az ellenforradalom szervezői kénytelenek voltak sietve, 
kb. egy héttel a tervezett idő előtt hozzáfogni tervük megvaló
sításához. 

Klekl József írja, hogy „Tkalecz nem tartotta b e . . . az el
fogadott feltételeket" és „Muraszombatban váratlanul kikiáltotta 
május 29-én a szlovén-vidéki köztársaságot".81 Az ellenforra
dalom egyik Jugoszláviába menekült szlovén résztvevője sze
rint a 11/20. zászlóaljnak május 29-én délre adott bevonulási 
parancs miatt „habár az előkészületek a puccsra még nem vol-

80 Lásd : Deme L. és Keleti J. i.im; Koncsek László i .m; Kozma Miklós i .m; 
L, Nagy Zsuzsa i.m. a felsorolt megmozdu lá sok ra vona tkozó adata i t . 

81 Klekl József emlékirata 59. 1. 
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tak készen, ad hoc intézőbizottságot alakítottak, amely még az
nap délután kikiáltotta a magyar kormánytól független szo
cialista Mura Köztársaságot".82 

Eredetileg egy héttel későbbre tervezték a vasutassztráj
kot is. Egyik forrásanyagunk szerint: „A sárváriak csak június 
8—9-re várták a sztrájk kitörését. Június 2-án délután 1I^ óra
kor egészen váratlanul kapták a vasutasok a jelzést: Minden 
vonat megállítandó!"83 

A sztrájk előbbrehozása nyilvánvalóan az ellenforradalmi 
akciók összehangolása érdekében történt: egyrészt a sztrájkkal 
meg kellett akadályozni vörös csapatoknak a szlovén-vidéki lá
zadók elleni szállítását, másrészt a sztrájk szolgált jeladásul a 
Dunántúl több helységében előkészített ellenforradalmi meg
mozdulás kirobbantására. 

Az ellenforradalmi tervek valóraváltásának meghiúsításá
ban jelentős közvetett szerepe volt annak az ellenforradalmáro
kat demoralizáló hatásnak, amelyet a Vörös Hadsereg — a cse
hek ellen május 31-én megindított támadásának — sikereiről 
szóló hírek váltottak ki. 

Ezt a föltevést konkrét esemény is alátámasztja. A szlovén
vidéki harcok utolsó napján, június 5-én tört ki a felsőőri ellen
forradalmi lázadás. Ennek vezetői azonnal futárt küldtek Har t -
bergbe és sürgették az akció megindítása esetére előzetesen Stá
jerországból ígért segítséget. Az ellenforradalmárok hartbergi 
összekötői Szmrecsányiékhoz továbbították Grazba a Felsőőrsi 
ellenforradalmárok kérelmét: hogy szökött magyar tisztekből 
és a Bauernbund tagjaiból álló fegyveresek siessenek — az elő
zetes tervek szerint Sinnersdorfnál — a segítségükre. Grazból 
még 5-én éjjel megérkezett Hartbergen keresztül Szmrecsá-
nyiék válasza, amely „a segítséget lemondotta, hivatkozva a 
vörösöknek a cseh fronton elért sikereire".84 

A grazi ellenforradalmi szervezők magatartását kétféle 
meggondolás indokolhatta. Az egyik: az attól való félelem, 
hogy a Vörös Hadsereg sikerei olyan mértékben növelik a t a 
nácskormány tekintélyét, valamint a tancsszervek és a Ta
nácsköztársaság fegyveres erőinek önbizalmát, hogy eleve re 
ménytelen a — különben általuk inspirált — lázadások sikerére 
számítani. A másik: kaparjon csak ki a Vörös Hadsereg minél 
több gesztenyét a tűzből, foglaljon vissza minél nagyobb terü
letet, a hatalom kérdését később is ráérnek fölvetni. Bármi is 

8U Murska Straža, 1919 június 21. — Prekmurski Slovenci 
83 Deme L. és Keleti J. i.m. 78. 1. 
8í Deme L. és Keleti J. i.m. 122. i. 
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volt azonban Szmrecsányiék magatartásának az oka, annyi bi
zonyos, hogy a Vörös Hadsereg sikereiről szóló jelentések össze
zavarták az ellenforradalmárok számításait. 

Az okok közt, amelyek miatt a június eleji dunántúli ellen
forradalmi akciókat nem egyesíthették, a legfontosabbak egyike, 
hogy a Forradalmi Kormányzótanács már május 30-án helye
sen értékelte a délnyugat-dunántúli helyzetet és utasítása nyo
mán Stromfeld Aurél gyors intézkedései, valamint a vörös
katonák hősiessége következtében a Mura Köztársaság — az el
lenforradalmárok számítása ellenére — rövid idő alatt meg
szűnt létezni.85 

A szlovén-vidéki ellenforradalmi lázadásról a következő 
összefoglaló értékelést adhatjuk: 

Az ellenforradalmi helyzet kialakulását elősegítette a ta
nácskormány néhány helytelen, vagy nem kielégítő intézke
dése. Ezek közül — habár az anyagunkból ez tényszerűen ke
véssé látszik — első helyen kell említenünk a Tanácsköztársa
ság parasztpolitikáját, mint a helyzet alakulását legerőteljeseb
ben meghatározó tényezőt. 

A magyarországi szlovénség zömében olyan szegény- és kis
parasztokból állt, akik a forradalomtól mindenekelőtt földet 
akartak kapni. Mint ilyen népcsoport, potenciálisan forradalmi 
erőt jelentett. 

A Tanácsköztársaságnak lehetősége volt arra, hogy a szor
galmas, földszerető szlovén szegényparasztságot földosztással a 
proletárdiktatúra mellé állítsa, hogy olyan helyzetet alakítson 
ki, amelyben a szegényparasztság foggal-körömmel igyekszik 
megvédeni a kapott földet, s a neki földet juttató tanácshatal
mat. A parasztság várakozása azonban meghiúsult, s csalódása 
annál nagyobb volt, mert a Tkalecz-féle szlovén-vidéki vezetés 
már a Tanácsköztársaság kikiáltása utáni napoktól kezdve föld
osztással biztatta őket. A Novine március 30-i számában pl. 
Népbiztosság (Komiszársztvo lüdsztva) aláírással hivatalos köz
lemény jelent meg, amelyben többek között a következőket ol
vashatjuk: „Válasz bisztricai testvéreinknek, akik kérnek min
ket a grófi földek felosztására . . . A ti kívánságaitok elsősor
ban fognak teljesülni, mert azok igazságosak. Ügy vélem, ha 

85 A fentiek szerint helyesbítésre szorul Koncsek László megállapítása, 
hogy „az ellenforradalmi lázadások sorát a dunántúli vasutassztrájk nyitotta 
meg." Koncsek, L. i.m. 163. 1. Viszont kétségtelenül igaza van Kun Bélának, 
hogy: „Június elején a dunántúli vasutassztrájk adta meg az ellenforradalmi 
mozgalmak szélesebb méretű kitörésére." — K,un Béla: A Magyar Tanácsköz
társaságról, Bp. 1958, §53, 1, 
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Szlovén Vidékünk minden lakosa így gondolkoznék, már sok
kal jobb helyzetben lennénk."86 

Ilyen előzmények után nem véletlen, ha a Tanácsköztár
saság agrárpolitikájában csalódott szlovén parasztok nem uta
sították vissza az ellenforradalmi agitációt. 

Igaz, hogy maguk a szlovén parasztok tömegesen nem vet
tek részt az ellenforradalmi lázadásban, azonban szlovén nem
zetőr zsoldosok — akiknek Tkalecz földet ígért — résztvettek a 
vörös zászlóaljak elleni harcokban. 

A lázadás kirobbantásához megfelelő helyzet kialakulását 
elősegítették azok a hibás és hiányos intézkedések is, amelyek 
— a Tanácsköztársaság alapjában helyes nemzetiségi politikája 
mellett — nem rendezték kielégítő módon a terület önkormány
zatát. A Vas megyei tanácsszervek, valamint a kormányzótanács 
elismerték a szlovén önkormányzatot, azonban nem intézked
tek, hogy az ne csak a muraszombati járásra korlátozódjék, s 
hogy a tényleges szlovén-vidéki tanácsot az egész terület lakos
sága válassza. 

Az ellenforradalmi megmozdulás szlovén, szociáldemokrata 
színezetű köztársaság formáját vehette fel, egyrészt azért, mert 
a területnek nem volt munkásmozgalomban edzett proletariá
tusa, sem öntudatos vezetői, másrészt Csernovits Sándornak, a 
Muraszombat járási pártszervezet elnökének és más szociálde
mokrata vezetőknek árulása miatt. Ezek megszegték a dolgozó 
néppel, a proletárdiktatúrával szemben vállalt kötelezettségüket 
és magukat, valamint a szociáldemokrata nevet odaadták a ma
gyar földbirtokosok, fehér tisztek és a papi reakció ellenforra
dalmi kísérletének leplezésére, a dolgozók félrevezetésére. 

Az ellenforradalmi lázadás fő erejét a hatalmától, kiváltsá
gaitól és vagyonától megfosztott földbirtokosok, a megdöntött 
népelnyomó rendszer erőszakszervezeteinek tagjai és a letűnt 
rendszer haszonélvezői képezték. Ezek az országon kívül Auszt
riában és jugoszláv, illetve francia csapatok által megszállt te
rületen, valamint az országon belül szervezkedve, minden ere
jükkel a dolgozók uralmának megdöntésén tevékenykedtek. 
Hogy mennyire nem voltak válogatósak, azt tanúsítja a bécsi 
magyar követség kirablása, ahonnan a szlovén-vidéki lázadók
nak juttatott pénz is származott, de az a mód is, ahogy valódi 
szándékaikat, sőt még saját személyüket is leplezve Tkalecz-

86 Novine 1919 március 30. — Odgovor našim bisztrickim bratom. ; ! : , 
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féle kalandorok és „szociáldemokrata szlovén (vend) köztársa
ság" címe mögé bújtak. 

A Szlovén Vidéken kirobbantott ellenforradalmi lázadás 
legfontosabb tényezője a Magyar Tanácsköztársaság megsemmi
sítésére törő imperializmus volt. Ebben az esetben gyakorlati
lag: a magyar ellenforradalmár földbirtokosok, tőkések, tisztek 
szervezkedését támogató és elősegítő osztrák kormány és azok a 
reakciós körök, amelyek közvetlen fegyveres segítséget is 
nyújtva az ellenforradalmi lázadóknak, beavatkoztak a Magyar 
Tanácsköztársaság belügyeibe. A külső segítség nélkül az el
lenforradalmi erők nem robbanthatták volna ki a szlovén-vidéki, 
lázadást. 

A Magyar Tanácsköztársaság erejének egyik meggyőző bi
zonyítéka, hogy a veszedelmes szlovén-vidéki felkelést le tudta 
verni és messzemenő céljait csírájában el tudta fojtani.-

Az előadott tények alapján, amelyek azt bizonyítják, hogy 
a szlovén-vidéki ellenforradalmi lázadásban a szlovén nép
csoport önrendelkezési, önkormányzati törekvésének hangozta
tása csak a proletárdiktatúra megdöntésére szövetkezett reak
ciós erők valódi céljainak elrejtésére, a szlovén nép becsapására 
szolgáló eszköz volt, nem lehet kétséges, hogy a Mura Köztár
saságnak a Magyar Tanácsköztársaság fegyveres alakulatai ál
tal történt megdöntése teljesen indokolt, a marxizmus—leniniz
mus szellemének megfelelő cselekedet volt. 

Az elmondottak után fölmerül a kérdés : hogyan lehetséges, 
hogy egy ilyen viszonylag nagy — és kezdeti sikereket elért — 
ellenforradalmi akció meglehetősen kevéssé ismert. Ennek ma
gyarázatát adja: 

A Tanácsköztársaság idején a kérdéses időben a sokkal je
lentősebb cseh harctéri események kötötték le a figyelmet, s a 
sajtó egyrészt azért nem foglalkozott (kivéve a Vas megyei saj
tót) a szlovén-vidéki eseményekkel. A Tanácsköztársaság ve
zetői másrészt igyekeztek az eseményeket minél kevésbé han
goztatni azért, mert ezek részben a nemzetiségi politika közvet
len alkalmazásának voltak tulajdoníthatók. Az egykorú doku
mentumok, az újságokban közzétett félhivatalos közlemények 
arra mutatnak, hogy a Tanácsköztársaság illetékes tényezői, az 
ellenforradalmi lázadás okát kutatva," túl is becsülték benne a 
nemzeti momentumot és nem látták eléggé a szociális problé
mát, a földéhséget és a magyar reakció szervezkedését. Szere
pet játszhatott az a meggondolás is, hogy a szlovén-vidéki ese
mények ürügyet szolgáltathattak a jugoszláv kormánynak ar-
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ra, hogy a szlovének védelmének ürügyén bevonultassa csapa
tait a Szlovén Vidékre.87 

Az Ellenforradalmi Komité arisztokrata vezetői — akik 
már annakidején sem helyeselték teljes mértékben Szmrecsányi 
kalandos terveit — nyilván nem tartot ták szalonképesnek egy 
olyan Tanácsköztársaság ellenes akcióval dicsekedni, amelyben 
egy lenézett ,,nemzetiség" háta mögé bújtak és minden „alkot
mányos" elvet felrúgva pénzzel, fegyverrel és katonákkal, tisz
tekkel segítették, hogy az ország területén önálló köztársaságot 
kiáltson ki. Ezeknek a tényeknek elismerése teljesen megfosz
totta volna hiteléből az „ezeréves alkotmányra", a jogfolytonos
ságra hivatkozó, a történelmi magyar nemzeti államot vissza
állítani szándékozó revizionista politikájukat. 

A Mura Köztársaságról az ellenforradalom krónikásai mind 
szemérmesen hallgatnak, kivéve Deme László és Keleti József 
Szombathelyen 1920-ban megjelent írását (Az ellenforradalom 
Vas vármegyében és Szombathelyen). Az illusztris ellenforra
dalmi szerzők közül egyedül Gratz Gusztáv említ meg vala
mit a szlovén-vidéki eseményekről, mindössze ennyit: „Mura
szombat vidékén a vöröskatonák ötven parasztot végeztek ki 
ellenforradalmi magatartás miatt".88 Bírósági iratok bizonyítják, 
hogy nemcsak nem végeztek ki, de el sem ítéltek egyetlen pa
rasztot sem az ellenforradalom segítése miatt. 

A Tanácsköztársaságról a felszabadulás után kiadott mű
vekből is hiányzott jó ideig a szlovén-vidéki lázadás megítélése 
az ellenforradalmi események közül. Dr. Horváth Ferenc 1959-
ben megjelent munkájában olvashatunk először adatokat a 
Mura Köztársaságról.89 Kissé bővebb ismertetést találunk a 
szlovén-vidéki ellenforradalomról L. Nagy Zsusza 1961-ben ki
adott művében.90 

Egyik említett munka sem tartot ta azonban feladatának a 
szlovén-vidéki események részletes elemzését. így a szlovén-vi
déki ellenforradalmi események mindmáig vagy kimaradtak a 
Tanácsköztársaság idején kirobbantott ellenforradalmi kísérle
tek tárgyalásából, vagy pedig nem a jelentőségüknek megfelelő 
besorolást nyertek. P 

87 A magyar Hadseregparancsnokság — nyilvánvalóan a fenti meggondo
lás alapján már közvetlen a harcok ibefejeztével, június 7-én, 30 napra feloldotta 
a Mura vonalán Jugoszlávia felé elrendelt határzárat. — HIL MTI 43 d. 90. sz. 

88 Gratz Gusztáv: A fo r r ada lmak kora , Budapes t 1935, 141. 1. 
89 Dr. Horváth Ferenc: A m u n k á s t a n á c s o k szervezete és m ű k ö d é s e Vas 

megyében, Szombathe ly 1959. 23—24. 1. 
90 L. Nagy Zsuzsa: Fo r rada lom és e l lenforradalom a Dunán tú lon 1919. 

Budapest 1961. 132—134. 1. 
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POZSONYI FERENC — VÖRÖSGÁRDISTA 
ÉS VÖRÖSPARTIZÁN 

Maria Fortusž 

1961. MÁRCIUS 22-ÉN a „Vecsernij Novoszibirszk" c. ú j 
ságban egy cikk jelent meg a következő címmel: „Vendégek 
Magyarországról". Az újsághír nagy érdeklődést váltott ki sok 
szovjet emberben, akik a polgárháború éveiben vállvetve har
coltak magyar dolgozókkal a Vörös Hadseregben. A magyar tu 
dósok címére levelek érkeztek. A levélírók javasolták, hogy 
gyűjtsenek visszaemlékezéseket és felajánlották segítségüket a 
dokumentumok felkutatására. 

Ezek a körülmények tették bizonyos mértékig lehetővé, 
hogy felidézzük egy bátor ember élettörténetét. Ö egyike volt 
annak a 80 000 magyar dolgozónak, akik aktívan résztvettek a 
polgárháborúban, bátran és kitartóan harcoltak a fehérgárdis
ták és az intervenciósok ellen, akik minden erejükkel, hűsége
sen szolgálták a proletárforradalom ügyét Oroszországban. 

Pozsonyi Ferenc becsülettel és önfeláldozóan harcolt a 
szovjethatalom védelméért Szibériában, résztvett a kulák-ban-
dák leverésében, energikusan dolgozott minden poszton, ahová 
őt a szovjethatalom állította. Odaadással küzdött a Nagy Hon
védő Háború éveiben a szovjet hazáért, a hitleri fasizmus ellen. 

íme, a következőket sikerült megtudni ennek a harcos for
radalmárnak példamutató, szerény életéről. 

Pozsonyi Ferenc 1897. június 15-én született Magyarorszá
gon, Mohácson. Apja — Pozsonyi Ferenc — ezekben az évek
ben írnokként dolgozott a földhivatalnál és a telekkönyvi ható
ságnál. 

Előttünk fekszik a másolat arról a saját kezűleg kitöltött 
kérdőívről, amelyet Pozsonyi 1933-ban adott be a Bratszki Ke
rületi Tanácshoz. Ebből tudjuk, hogy 8 gimnáziumot végzett és 
1915-ben beiratkozott Budapesten az egyetem jogi karának I. 
évfolyamára, azonban csak egy félévet járt, utána önként belé-
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pett az osztrák—magyar hadseregbe. A keleti (orosz) frontra 
került, ahol hamarosan megsebesült és fogságba esett. Pozsonyi 
így írt életének erről a szakaszáról:1 

„Az első imperialista világháború alatt mint az osztrák— 
magyar birodalom állampolgára az osztrák hadsereg soraiban 
harcoltam Oroszország ellen. 1916. augusztus 7-én megsebesül
tem. Egy „Maxim" géppuska 11 lövedéke talált el. Fogságba 
estem. 1917 március végén — bár alig tudtam két mankóval 
mozogni és nyílt sebeim voltak — beosztottak egy lábadozók
ból összeállított hadifogoly-szállítmányba, Szibériába irányítot
tak. Április közepén már a krasznojarszki hadifogolytáborban 
v o l t a m . . . " 

A fiatal önkéntes, aki megismerte a háború minden borzal
mát, a súlyos sebesülés kínjait és a majdnem 10 hónapi hányó-
dást egyik hadifogolykórházból a másikba, végül a kraszno
jarszki hadifogolytáborba került, ahol ekkor már sokezer kü
lönböző nemzetiségű, foglalkozású, különböző politikai és val
lási meggyőződésű ember volt. 

Hogy milyen volt a hadifoglyok helyzete ezekben a cári 
táborokban — jól jellemzi maga Pozsonyi. 

„Sötét, nyirkos, foglyokkal telezsúfolt földbevájt kunyhó. 
Hihetetlen hőség, millió poloska és más f é r e g . . . " 

És éppen itt kezd Pozsonyi Ferenc mind közelebbről meg
ismerkedni az osztályellentétek valódi lényegével, itt ismeri 
meg az osztályharc bolsevik programját, éppen itt a táborok
ban járja „politikai egyetemének" első évfolyamát. Saját sze
mével látja, hogy csak a bolsevikok forradalmi programjának 
megvalósítása hozhatja meg a régen várt szabadságot az orosz 
proletariátusnak, és nemcsak az orosz proletariátusnak, hanem 
nekik is, különböző országok hadifoglyainak, és nyithatja meg 
az utat az új élethez, a szabadsághoz, a függetlenséghez. Po
zsonyi bátran a proletárforradalom oldalára áll és egész életére 
a szovjethatalom, minden dolgozó hazájának hős védelmezőjévé 
válik. 

Pozsonyi maga mondotta: „ . . . ezekben a barakkokban sze
reztem az első forradalmi gyakor l a to t . . . 1917 júniusában az 
elvtársak tanácsára a városba mentem és „Kuznyec" nevű ki
sebb őrhajóra szegődtem matróznak. Azután a „Szpartak" nevű, 

1 A „Bolsevik Kolhozokért" c. újság (az összoroszországi Kommunista 
[bolsevik] (Párt Bratszki Kerületi Végrehajtó Bizottságának és a kerületi szak
szervezeti bizottságnak hivatalos lapja) 1935. január 31-én megjelent 4/25. számában. 
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hasonló hajóra mentem át, ahol kikötő- és hajómunkások társa
ságába kerültem.. ." 

Pozsonyi Ferenc már 1917 decemberében belépett a Vörös 
Gárda tagjainak sorába és aktív felvilágosító munkát végzett 
hadifogoly honfitársai között a Vörös Gárda feladatairól és a 
proletárforradalom győzelméért vívott harcról. Pozsonyi a ma
gyarok közötti munka megkönnyítése érdekében átmegy a hajó
ról a krasznojárszki katonai raktárba, ahol hamarosan a raktár
ban dolgozó magyar csoport vezetőjévé nevezik ki. 

1918. május 25-én az imperialisták által ösztönzött fehér
gárdisták és fehér csehek a Volga-vidéken és az Uraiban ellen
forradalmi felkelést robbantottak ki. Sikerült elfoglalniok több 
várost, Zlatousztot, Jekatyerinburgot, Petropavlovszkot, Tomsz-
kot, Kurgánt, Omszkot, Vlagyivosztokot és más városokat. 
A krasznojárszki vörösgárdisták egyenlőtlen harcba bocsátkoz
tak a lázadókkal. 

„ . . . A fehérek túlereje és haditechnikai fölénye nyilván
való volt — írja Pozsonyi —. Különösen elkeseredett harcok 
dúltak a front marinszki szakaszán, Bogotol alatt. A Vörös Gárda 
osztagai több sikertelen összecsapás után visszatértek Kraszno-
járszkba. 1918. június 18-án azonban a várost harc nélkül fel
adták, a még megmaradt vörösgárdisták pedig, élükön a Kor
mányzósági Végrehajtóbizottsággal, lehajóztak a Jenyiszejen. 
Magukkal vitték a hajók és az uszályok nagy többségét, a ka
tonai felszereléseket és különböző értékeket. A Molcsevszkij ez
redes parancsnoksága alatt működő tiszti osztag azonban Mo-
nasztirszkoje falunál (Jenyiszej szk várostól északra) utolért és 
szétvert bennünket, többségünket pedig fogságba ejtett. . ." 

Pozsonyi, aki akkoriban a Kuznyecov és Markovszkij krasz
nojárszki bolsevikok parancsnoksága alatt álló vörösgárdista 
osztag közkatonája volt, megsebesült a Monasztirszkojénél le
folyt harcokban és a többiekkel együtt a fehérek fogságába 
esett. 

1918. június 27-én a fehérek a foglyulejtett vörösgárdistá
kat Krasznojárszkba szállították. Ugyanezen a napon este az 
5. sz. dereglyén, ahol a foglyok tartózkodtak, megjelent Korot-
kov rendőrfőnök a fehérgárdisták és a fehér csehek különítmé
nyével. Megkezdődött a letartóztatottak személy szerinti ki
hallgatása és borzalmas verése. Később még egy fehér cseh osz
tag és egy kozák század érkezett a kikötőbe. 

„ . . . A csehek és a kozákok — emlékezik vissza Pozso
nyi — felsorakoztak a hajóról kivezető pallón és a hajó
lépcső mindkét oldalán. Minden fogoly vörösgárdistának e kö
zött a sorfal között kellett átmennie, jégesőként záporozó kan-
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csuka, szablya, puskatus ütések, Ökölcsapások közepette. Lent 
a parton egy másik cseh és kozák csapat várt ránk és folytatta 
a verést. A hajótérből ötösével jöttünk ki. Én az utolsó előtti 
ötös csoportba kerültem, mivel sok vért vesztettem attól a ne
héz sebtől, amelyet az esti kihallgatáson-kaptam. A par t ra ve
zető egész út vérrel volt borítva, a parton pedig, ahol sorba ál
lítottak bennünket, a föld tele volt véres foltokkal, pontosab
ban vérrel. A kikötőtől a börtön kb. 3 km-re volt. A csehek és 
a kozákok kettős láncba fogtak bennünket, mindnyájunkat el
vittek, miközben állandóan kancsukával, puskatussal, szablyá
val vertek. Útközben a kozákok kiragadták sorainkból a Vö
rös Gárda legjobb vezetőit, Markovszkij, Pecserszkij és Lebe-
gyev elvtársakat, vadállati módon megkínozták, majd szemünk 
láttára megölték őket. Pecserszkij elvtársat egy nyereghez kö
tött pányván hurcolták végig a városon. A börtön udvarán le
vetkőztettek bennünket, ott hagytak egy szál fehérneműben, 
majd búcsúzóul mégegyszer állati kegyetlenséggel megvertek 
bennünket és átadtak a felettes hatóságnak, amely a tárgyalá
sig szintén nagy gyakorlatra tet t szert kínzásunkban. A fehé
rek fogságába esett 264 vörösgárdista közül tizenötöt agyon
lőttek. Közöttük voltak olyan ismert krasznojárszki bolsevikok 
is, mint Kuznyecov, Vejnbaum, Bograd, Fortag, Fihter és má
sok. A többieket különböző időtartamú börtönbüntetésre és 
kényszermunkára ítélték. Engem 5 év kényszermunkára ítél
tek . . ."2 

A fiatal szovjetköztársaságot a fehérgárdista lázadás to
vábbi terjedésének nagy veszélye fenyegette. Ezért a szovjet 
kormány 1918 augusztusában létrehozta a Keleti Frontot. Az 
Uraiba és Szibériába irányították a Vörös Hadsereg újonnan 
létrehozott egységeit. Ez a front lett a fehér kozákok és fehér 
csehek elleni harc főbb színtere. V. I. Lenin rámutatott, hogy 
éppen a keleti fronton dől el az Októberi Forradalom sorsa. 
Lenin bölcs utasításait követve a keleti front csapatai meg
alakulásuk után azonnal döntő támadásba mentek át a fehérek 
ellen. A Vörös Hadsereg sikereiről szóló hírek a börtön falain 
is áthatoltak és sok letartóztatott, köztük Pozsonyi is, mind 
gyakrabban kezdett gondolkodni azon, hogyan lehetne meg-

2 Pozsonyi letartóztatását két dokumentum is igazolja. 1. Az SzKP Területi 
Bizottságának Krasznojárszki Pártlevéltára 1961. június 8-án 238. számon közli: 

,,A krasznojárszki Területi Pártbizottság Levéltárának dokumentumai 
szerint a Krasznojárszki Kormányzósági börtönben 1918. június 19-től fogvatartott 
politikai foglyok névsorában szerepel Pozsonyi Ferenc." 

2. A Krasznojárszki Terület Állami Levéltára 1961. június 13-án 190. sz. 
alatt a következőket közli: 

„A Krasznojárszki Kormányzósági börtönben 1918—1919-ben lévő politikai 
foglyok jegyzékében 383-as számmal szerepel Pozsonyi Ferenc". 
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szökni és minél gyorsabban csatlakozni a harchoz, övéik olda
lán. Erre gondolva — Pozsonyi egyre kereste a szökésre alkal
mas pillanatot. Egy alkalommal Pozsonyi felhasználta azt, hogy 
munkára küldték, belopódzott a raktárba, ott elrejtőzött és 
megszökött. Krasznojarszktól északra menekült a tajgába, el
ért Acsinszk városáig és ott újra bekapcsolódott az aktív mun
kába és harcba. 

íme egy részlet egy volt komszomolista, a jelenleg nyug
díjas Luszberg-Szurkova Olga Vasziljevna elvtársnő vissza
emlékezéseiből, aki azokban az években Acsinszkban dolgozott: 

„ . . . Pozsonyi Ferenccel 1918-ban találkoztam Acsinszk
ban, ahol bátyám, Szurkov Nyikoláj Vasziljevics akkoriban a 
Forradalmi Katonatanácsnál dolgozott és egyben az „Interna
cionále" klub vezetője is volt, ahol nagy munka folyt a katonai 
táborban levő hadifoglyok körében. Néhányezer fogoly volt, 
köztük sok magyar. Egy nagy csoport igen aktív volt. A pro
pagandamunkát Zalka Máté, a tehetséges szónok, a harcos for
radalmár vezette. Pozsonyi F. kitűnt az „Internacionále" klub 
kulturális-felvilágosító munkájában. Vonzó, szerény és igen 
szégyenlős fiatalember volt. Lehet, hogy az utóbbi azzal ma
gyarázható, hogy akkor még rosszul beszélt oroszul." 

„Bármikor mentem a klubba —> a bátyám megbízásából 
elég gyakran fel kellett keresnem, szinte minden nap — Po
zsonyit mindig ott találtam valamilyen munka közben." 

„Azonban hamarosan nehéz napok következtek. A fehér
gárdisták arcvonala közeledett Acsinszkhoz. Egyik osztag a 
másik után indult a frontra. Nem merném bizonyosan állítani, 
de úgy hallottam, hogy Pozsonyi akkor szintén a frontra 
ment... ." ' 

Ugyanakkor, amikor a Vörös Hadsereg csapatai a keleti 
fronton folytatták támadásukat a fehérgárdisták ellen, amikor 
csapásokat mértek a fehér kozákokra és csehekre, mélyen Szi
bériába és a Távol-Keletre szorítva vissza őket, a fehérek há
tában aktivizálódtak és eredményes harcot folytattak a vörös 
partizánok. Pozsonyi Ferencnek sikerült belépnie az egyik hí
res partizánegységbe, amely a minuszinszki járásban működött 
Scsetyinkin és Kravcsenko elvtársak parancsnoksága alatt. Po
zsonyi így emlékezik vissza: 

„Beléptem a partizánegységbe, hogy harcoljak az imperia
listák, a fehérek ellen, minden dolgozó hazájáért, az én új 
hazámért. Azt az időt, amelyet Scsetyinkin egységében töltöt
tem, életem legboldogabb szakaszának tartom. Az egységben 
a hangulat kitűnő volt. Soha nem kételkedtünk abban, hogy 
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győzni fogunk. A parasztlakosság minden segítséget megadott 
nekünk. A Kolcsak által behívott parasztok és munkások 
egész századokkal álltak át a mi o lda lunk ra . . . " 

Valószínű, hogy Pozsonyi Ferenc a Scsetyinkin partizán
osztagában eltöltött időt nemcsak azért tartja élete legboldo
gabb időszakának, mer t aktívan harcolt a fehérek ellen, hanem 
azért is, mer t éppen ebben az egységben vették fel őt a dicső
séges Kommunista Pár t soraiba. [OK(b)P.] A fiatal kommunista 
azért is büszke lehetett az egység 'harci tevékenységében való 
részvételére, mert a Scsetyinkin partizánegység fenyegető erőt 
képviselt az ellenség hátországában és a fehérgárdisták és 
intervenciósok elleni elszánt harca aktív segítséget nyújtott a 
Vörös Hadseregnek, a kolcsakisták szétzúzásában. Pozsonyi 
így emlékezik vissza: 

,,Az ellenség a forradalom tüzébe került. Menekült vasúton 
minden irányba. A tisztek kis csoportokban igyekeztek délre, 
hogy az acsinszki és minuszinszki járáson keresztül eljussanak 
a határon keresztül Mongóliába." 

„A harcok közül a Novoszelovónál vívott harc maradt a 
legemlékezetesebb számomra, amelyben teljesen szétvertük az 
1. Jenyiszej i fehér kozák ezredet és gyorsan előrenyomultunk 
Acsinszk felé, hogy egyesüljünk a Vörös Hadsereg reguláris 
egységeivel. Egységünk a fehérgárda maradványaival a Vörös 
Hadsereg megérkezéséig harcol t . . ."3 

Befejeződött a kolcsakista uralom szétzúzása. A sebesülé
sek, a börtön, a vesszőzések, a verések, az éhezés és hideg, 
a hosszú, kemény harcokban való részvétel nem múlt el nyom 

3 A levéltári iratok és visszaemlékezések között kutatva két lakonikus 
rövidségű igazolást találunk, amelyet két volt partizánosztagbeli bajtársa adott 
Pozsonyi Ferencnek. Ezeket az igazolásokat az Irkutszki Területi Állami Levél
tártól megkaptuk. A következőket tanúsítják: 

1. 1931. május 21-én, alulírott Glodek Iván Vladiszlavovics, a minuszinszki 
fronton harcoló Scsetyinkin egység volt partizánja ezennel megerősítem, hogy 
Pozsonyi Ferenc 1919. szeptember l-től 1920. március 16-ig valóban Scsetyinkin 
vörös partizánosztagának tagja volt és részt vett a fehér kolcsakista katonai 
egységek ellen vívott harcokban. Glodek Iván Vladiszlavovics, a Scsetyinkin 
egység volt partizánja, a Vosztszibgosztorg Szretyenszki területközi osztályának 
vezetője, az SzK(b)P tagja. Személyi igazolványának száma : N. 255; kiállította 
a Krasznojarszki Városi Tanács 1930. szeptember Í2-én. 

Jelzet: 559. fond. 898. üi., 3. lap. 
2. 1931. május 28-án, alulírott Triskina Pelageja Mihajlovna, a minuszinszki 

fronton harcoló Scsetyinkin egység volt partizánja ezennel ímegerősítem, hogy 
Pozsonyi Ferenc 1919. szeptember l-től 1920. tmárcius 16-ig valóban a Scsetyinkin 
vörös partizánegység tagja volt és résztvett a fehér kolcsakista katonai egységek 
ellen vívott harcokban. Triskina Pelageja Mihajlovna, volt Scsetyinkin osztagbeli 
partizán az OK(b)P tagja. Tagkönyvének száma: No 1040186. Személyi igazol
ványának száma: No 209; kiállította az Irkutszki Városi Tanács 1930. június 19-én. 

Jelzet: 559. fond. 898. üi., 5. lap. 
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nélkül Pozsonyi Ferenc egészségi állapota felett. Betegeskedni 
kezdett, majd később orvosi vizsgálatnak kellett alávetni őt/1 

A fehér kolcsakista uralmat ezekben az években már szét
zúzták, de a harc Szibériában továbbra is teljes erővel folyt 
a még megmaradt fehérgárdisták, mindenfajta ellenforradal
márok, kémek, banditák ellen. És Pozsonyi Ferencet, a fiatal 
kommunistát oda küldték dolgozni, ahol tudására és tapaszta
latára, energiájára, bátorságára az adott pillanatban a leg
nagyobb szükség volt. Kezdetben egy rövid ideig a rendőrsé
gen dolgozott, majd kinevezik kommendánsnak és t i tkárnak 
a Minuszinszki Járási ' Rendkívüli Bizottsághoz (UCSEKA), 
amelynek feladata az ellenforradalom, a spekuláció, a bandi
tizmus és a hivatásos bűnözők elleni harc volt. Pozsonyi Ferenc 
munkásságának ezt az időszakát munkatársamak nagyszámú 
visszaemlékezése, több dokumentum jellemzi a legjobban. 

Makszim Szilvesztrovics Pronyevics volt vörösgárdista és 
a Minuszinszki Járási Cseka vezetője — ma nyugdíjas — így 
beszél erről: 

,, . . . Pozsonyi Ferenc elvtárs magyar csekista tevékenysé
géről felvilágosítást tudok adni abból az időből, amikor együtt 
dolgoztam vele 1920 májusától szeptember 20-ig, a Minuszin
szki Járási Csekánál, majd 1920. szeptember 20-tól 1921 már
ciusáig a Minuszinszki Politikai Irodánál (1920. szeptembertől 
a Járási Cseka nevét Politikai Iroda névre változtatták, amely 
azonban ugyanazt a funkciót töltötte be, mint a Járási Cseka). 

Abban az időben Szibériában, így a minuszinszki járá
sunkban is, megfeszített harc folyt az ellenforradalmi erők 
ellen, amelyek akkoriban különösen aktív tevékenységet foly
tattak. Az ellenforradalmárok összeesküvést szőttek a szovjet
hatalom ellen, fehérgárdista bandákat szerveztek. A Járási 
Cseka és a Politikai Iroda munkatársainak a legkönyörtelenebb 
harcot kellett folytatniuk az összeesküvők és a banditák ellen. 

így 1920. október végén a minuszinszki járásban leleplező-

4 Előttünk fekszik a Minuszinszki Orvosi Bizottság 1920. március 8-án ki
adott, 234. sz. orvosi bizonyítványának másolata, amely így hangzik: 

„Beosztása, egysége, teljes neve és kora: Zatub Antes parancsnok segéd
tisztje, Pozonyi Ferenc, 22 éves. 

Kormányzóság — járás: Ausztria-Magyarország, Szentes. 
Mai napon a Minuszinszki Katonai Kórházban egészségi állapota meg

vizsgáltatott. 
A kórisme és a (Népbiztosok Tanácsa 1918. február 12-i rendeletének 24. 

pontja alapján 
Szolgálatra alkalmas — katonai szolgálat alól felmentve. 
Gyalogosan menetelni ,— , « tud. 
Minuszinszk, 1920. március 8. 
Orvosi bizottság elnök: (aláírás) 
Tagok: (aláírás) 
Katonai hatóság képviselője: (aláírás) . . ." 
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dött egy összeesküvés, amelyet a helyi eszerek és a volt fehér
gárdista büntető különítmény tagja, Zanyin szervezett. Az 
összeesküvők célja a szovjethatalom megdöntése volt. Le akar
tak számolni a helybeli kommunistákkal, a komszomolistákkal 
és a tanács dolgozóival. A járásban akkoriban ezen a Zanyinon 
kívül Aliferov, Bazarkin, Szolovjev és más fehérgárdista és 
fehérkulák bandák is tevékenykedtek. Mivel jól ismerték a for
radalom iránti hűségét, hősiességét és lelkiismeretességét, szol
gálatkészségét és szervezőképességét, így nem egyszer vezényel
ték őt a Járási Csekától és a Járási Politikai Irodától a járásba 
veszélyes operatív feladatokkal, amelyeket mindig becsülettel 
teljesített . . . " 

Nem kevésbé érdekes visszaemlékezést közölt velünk Je -
lizaveta Vasziljevna Asztankova elvtársnő — régi veterán bol
sevik, 1917 óta az SZKP tagja, jelenleg nyugdíjas — aki 1920-
tól 1924-ig Szibériában dolgozott és közelről ismerte Pozsonyi 
Ferencet. Íme így emlékezik vissza: 

,,1920 júniusától kezdve Minuszinszkban az OK(b)P Krasz-
nojárszki Terület Járási Pártbizottságán dolgoztam és akkor 
ismerkedtem meg egészen közelről és barátkoztam össze Po
zsonyi Ferenc magyar kommunistával. Egészen 1924 végéig 
együtt dolgoztunk. 

Pozsonyi Ferenc 1920 tavaszától a Minuszinszki Járási Cse-
kánál dolgozott t i tkári beosztásban, később pedig egyidejűleg 
a kommendánsi- tisztet is betöltötte. Pozsonyitól tudom, hogy 
1919—1920-ban ő szintén Scsetyinkin partizánegységében volt, 
majd az acsinszki rendőrségen tevékenykedett, később pedig 
Minuszinszkba jött dolgozni. 

Minuszinszkban Pozsonyi gyakran felkeresett minket a já
rási pártbizottságon, barátjával Csirke Imrével együtt, aki szin
tén magyar, kommunista volt. Ismertettük velük a párthatáro
zatokat, az utasításokat, a pártirodalmat, bevontuk őket külön
böző gyűlésekre, felvonulásokra és más pártmunkákra. 

Városunk — Minuszinszk — csak 1919 szeptemberében 
szabadult fel a kolcsakista uralom alól, és 1920-ban még sok 
fehérgárdista és fehérkulák banda működött a járásban: így 
például Zanyin, Aliferov, Bazarkin, Szolovjev és mások bandái. 
A Járási Cseka a járási pártbizottság vezetésével nagy mun
kát végzett a szovjetellenes fehérgárdista és kulák összeeskü
vések leleplezése és a felfegyverzett bandák megsemmisítése 
terén. 1920 őszén leleplezték a jobboldali eszerek és a fehér
gárdista Zanyin összeesküvését, amelynek leleplezésében aktív 
szerepet játszott a csekista Pozsonyi. Minuszinszkban gondos 
ellenőrzést tartottak, megtisztították a várost a különböző szov-
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jetellenes és gyanús elemektől, volt fehérektől, akik iratok nél
kül vagy különböző hamis iratokkal és engedélyekkel megkí
sérelték elhagyni a várost. 

Az iratok ellenőrzése az egész városban egyszerre, előre 
kigondolt terv szerint, szigorú titoktartás mellett, operatívan 
történt és a város egész lakosságára kiterjedt. Erre a munkára 
a Cseka nemcsak saját embereit mozgósította, hanem a hely
beli kommunistákat, komszomolistákat, a tanácsi dolgozókat és 
a volt partizánokat is. A művelet előestéjén mindenkit össze
gyűjtöttek a Járási Cseka épületében és ott Pozsonyi elvtárs, 
akinek feladata volt az akció vezetése, ismertette a feladatokat, 
saját maga töltötte ki írógépen és osztotta ki nekünk a ház
kutatási és letartóztatási engedélyeket, jelölte ki az útvonala
kat éš osztotta ki a fegyvereket. 

Ismeretes számomra — folytatta elbeszélését Asztankova 
—, hogy a Járási Cseka és a járási pártbizottság megbízásából 
Pozsonyinak gyakran kellett a járásba ; mennie kisebb oszta
gokkal, fontos operatív feladatok megoldására. 1920 novembe
rében a minuszinszki fehérgárdista bandák növekvő aktivitásá
nak leküzdésére egy különleges kommunista különítményt hoz
tak létre volt partizánokból, kommunistákból, komszomolisták-
ból és másokból. A katonai dolgokban jártas elvtársak mellett 
sok olyan újonc is akadt az osztagban, akik a fegyveres harc
ban teljesen gyakorlatlanok voltak. Az osztag parancsnokává 
Pozsonyi elvtársat nevezték ki, akinek rendkívül rövid idő 
alatt sikerült beosztottjaival elsajátíttatni a katonai ismerete
ket és így el tudott indulni velük a járásban levő bandák meg
semmisítésére. 

1920 decemberében Pozsonyi elvtárs különösen fontos fel
adatot kapott: ő lett annak a különleges osztagnak a vezetője, 
amelynek Minuszinszkból kellett mennie fegyverekért. Kemériy 
szibériai fagyban, úttalan utakon kellett áttörni az osztagnak 
a tajgán keresztül (Minuszinszktól Acsinszkig mintegy 300 km 
az út), miközben ki voltak téve annak a veszélynek, hogy a 
hosszú úton fehérgárdista bandákba ütköznek. 

Ennek a veszélyes, de számunkra nagyon fontos feladat
nak a megoldása majdnem egy hónapig tartott. Ezek a vak
merő emberek fáradtan, kiéhezve, lerongyolódva, sőt néhányan 
közülük súlyos fagyási sebekkel tér tek vissza parancsnokuk, 
Pozsonyi vezetésével, de magukkal hoztak Minuszinszkba egy 
egész rakomány fegyvert, amelyre nekünk igen nagy szüksé
günk volt. A szállítmánnyal éppen az 1921-es újévre érkeztek 
meg. 

1921 áprilisában Pozsonyi elvtárs újra felelősségteljes meg-
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bízást kapott: a minuszinszki járás Karatuz nevű kozák falu
jában levő szovjetellenes összeesküvés leleplezését és felszá
molását. Az összeesküvést fehér kozákok, kulákok és fehérgár
dista tisztek szervezték. Céljuk az volt, hogy Karatuz faluban 
felkelést robbantsanak ki, hogy megdöntsék a szovjethatalmat, 
leszámoljanak a kommunistákkal, a komszomolistákkal és a 
tanács dolgozóival, azután pedig Minuszinszk ellen vonuljanak. 

Az összeesküvés felfedésében segítettek a helyi kommu
nista sejt tagjai, volt partizánok, középparasztok és az „idegen" 
szegényparasztok. (így hívták ezeken a helyeken azokat a pa
rasztokat és mezőgazdasági munkásokat, akik más vidékről jöt
tek ide és nem tartoztak a kozáksághoz.) A felkelés napjául a 
húsvéti ünnepeket jelölték ki. 

Egy éjszaka leforgása alatt Pozsonyi elvtársnak és oszta
gának nemcsak a készülő felkelés vezéreit sikerült elfognia és 
letartóztatnia, hanem az összes összeesküvőket is. Az egyik 
legnagyobb helybeli kulák házának padlásán megtalálta az ösz-
szeesküvők által előkészített fegyvereket és szovjetellenes röp
lapokat. A felkelést szétzúzták. 

A fehérek Pozsonyit üldözni kezdték, «az ellenük folytatott 
aktív harca miatt — meséli Asztankova elvtársnő. — Egy alka
lommal este fehér banditák rálőttek az utcán. Ez 1921 júniusá
ban történt. Átlőtték a köpenyét, szerencsére azonban nem 
sebesült meg. Másodszor 1921 augusztusában lőttek rá. Ekkor a 
banditák az ablakon keresztül lőttek be, közvetlenül a szobá
jába. A golyó horzsolta fejbőrét, erős égést és zúzódást oko
zott . . ."5 

Mindezek az elvtársak, akik ebben az időben ismerték Po
zsonyi elvtársat, kiemelik rendkívüli bátorságát, tettrekészsé
gét, kitartását, szervezői és parancsnoki képességeit és ugyan
akkor nagyfokú szerénységét, majdnem szégyenlősségét. Po-

5 Előttünk fekszik annak az igazolásnak a másolata, amelyet 1921. agusztus 
27-i keltezéssel, 563. számmal a Minuszinszki Járási Munkás-paraszt Rendőrség 
Politikai Bizottsága adott ki és amely a következőképpen jellemzi Pozsonyi 
elvtársnak a Járási Csekánál végzett munkáját: 

„ I g a z o l á s 
Kiadva Pozsonyi Ferencnek arról, hogy ő valóban a Minuszinszki Járási 

Cseka szolgálatában állott 1920. május 3-tól szeptember 20-ig, ahol komendánsi 
és titkári beosztást töltött be. A Minuszinszki Járási Cseka — Politikai Irodá
vá való átszervezésekor a Minuszinszki Politikai Iroda titkárává nevezték ki, 
mely tisztséget 1920. szeptember 20-tól 1921. augusztus 27-ig töltött be, egészen 
az OK(b)P KB rendelkezési állományába történt visszahívásáig. Pozsonyi elvtárs 
munkáját a Minuszinszki Járási Csekánál és a Politikai Irodánál töltött szol
gálati ideje alatt igen pontosan végezte és kitűnt az ügyek kiváló ismeretével. 
Pozsonyi elvtárs politikailag teljesen megbízható és a Járási Csekánál és a 
Politikai Irodánál töltött idő alatt semmi elítélendő cselekményben nem vett részt. 

A fent leírtakat aláírásunkkal és pecsétünkkei igazoljuk. 
Eredetit aláírta: 3. sz. Különleges Osztály Parancsnoka. 

Politikai Iroda Vezetője 
(Jankovszkij) 

Titkár (Szmirnov) . . . " 

240 



zsonyi elvtárs, bajtársai visszaemlékezései szerint ezekben az 
években egy, fiatalok számára létesített szálláson (Kommunista 
Komszomol Kommunában) lakott Minúszinszkban, a Gorkij 
utcában. Ezt a házat a Minuszinszki Járási Végrehajtó Bizott
ság jelölte ki külön a kommuna számára. 

Pozsonyi elvtárs parancsnoka a Járási Csekánál és a Poli
tikai Irodánál Pronyevics elvtárs volt, aki így emlékezik: 

„ . . . Gyakran megfordultam Pozsonyi Ferenc lakásán, 
nemcsak szolgálati ügyben, hanem úgy is, mint elvtárs. Majd
nem minden látogatásom alkalmával ott találtam Pozsonyinál 
magyar barátait, akik abban az időben szintén szovjethivata
loknál dolgoztak. Nagy tisztelettel vették körül Pozsonyit, ő 
pedig elvtársaival szemben mindig figyelmes, jószívű és együtt-
érző volt. Egyszer éppen én is ott voltam, amikor gondolkodás 
nélkül adta oda egy vöröskatonának az utolsó fehérneműjét. 
Mindenét kész volt megosztani e lv tá r sa iva l . . . " 

Asztankova elvtársnő ehhez a jellemzéshez hozzáteszi 
még: 

„A szálláson Pozsonyi Ferencet nagyon jó elvtársnak is
mertük, kitűnt jószívűségével, becsületességével, finom visel
kedésével. Nagyon sok segítséget nyújtott magyar honfitársai
nak, akik különböző tanácsokért fordultak hozzá, mint kul tu
rált és oroszul jól beszélő e m b e r h e z . . . " 

Végéhez közeledett a nehéz, tífusszal sújtott 1921-es év. 
A Volga-vidékről és az OSZFSZK más területeiről az éhezők és 
kiütéses-tífuszosok tömegei húzódtak Szibériába, megtömve a 
vonatokat,, a vasútállomásokat és a kórházakat. A Kommunista 
Párt és a szovjet kormány minden meglevő erőt és eszközt en
nek az új, a-fiatal szovjetköztársaságot fenyegető veszélynek 
a leküzdésére fordított. „Harcra fel mindannyian a tífusz el
len ! A tíf usztety és az éhség nem győzheti le a forradalmat ! 
Harcra fel mindannyian a pusztulás és az éhség ellen!" A bol
sevikok jelszavai a plakátokról és az újságok lapjairól harcra 
hívták a népet az új, fenyegető veszély ellen, 

Szibériában szintúgy, mint mindenütt az egész országban 
különleges kiürítési hivatalok alakultak az áttelepülők és az 
éhezők megsegítésére. Nem meglepő, hogy a helyi párt- és szov
jetszervek tiszteletét és bizalmát élvező kommunista, Pozsonyi 
Ferenc a kiürítési szerveknél kapott megbízatást.6 

6 A Jenyiszejszki Kormányzósági Kiürítési Hivatal 1921. október 1-én kelt 
103. számú (1. számú forma) igazolványa: 

„Jelen igazolvány felmutatója, Pozsonyi Ferenc elvtárs a Jenyiszejszki 
Kormányzósági Kiürítési Hivatal vezetőjének helyettese, amit aláírásunkkal és 
pecsétünkkel igazolunk. 

Kormányzósági Kiürítési Hivatal Vezetője (aláírás) 
Titkárság alosztályának vezetője (aláírás) 
Titkár (aláírás) 
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Pozsonyi elvtársat hamarosan kinevezték Krasznojarszk-
ban a Kormányzósági Kiürítési Hivatal vezetőjévé. Asztankova 
elvtársnő, aki ezekben az években ugyanebben a városban dol
gozott, így emlékezik vissza: 

„ . . , Terjedelmében, nagyságában és jelentőségében ki
emelkedő munkát végzett Pozsonyi elvtárs Krasznojarszkban a 
Kormányzósági Kiürítési Hivatal vezetőjeként a volt hadifog
lyok és menekültek hazatelepítésével kapcsolatban. 

Később, amikor Pozsonyi elvtársat 1922 márciusában ki
segítésképpen kinevezték a Krasznojarszki Áttelepítési Állo
más vezetőjévé, kolosszális munka hárult reá a Volga-vidékről 
érkező éhezők tömegeinek fogadása, ellátása és elhelyezése 
terén. Mindenkit meglepett fáradhatatlan energiája, nem min
dennapi adminisztrációs és gazdasági szervezőképessége. Ezen 
tulajdonságai tették lehetővé számára ennek a hatalmas mun
kának az elvégzését. 

Az áttelepítési állomáson Pozsonyi elvtárs előtt egy kol-
csakista hivatalnok, valami Domozsirov „gazdálkodott", aki 
tudatosan tönkretette az állomás egész gazdaságát, sok értéket 
eltulajdonított, a teheneket és a lovakat rühhel fertőzte meg. 
A kormányzósági Kiürítési Hivatalban sok idegen elem volt, 
akik nemhogy segítették volna Pozsonyit munkájában, hanem 
inkább zavarták őt annak teljesítésében...'" 

És ezek még messziről sem ölelik fel mindazokat a fel
adatokat, amelyeket Pozsonyi Ferenc ezekben az években vég
zett. Az alábbi okmánymásolatból kitűnik, hogy Pozsonyi 
ugyanezen a napon, 1921. november 29-én hozzálátott egy igen 
felelősségteljes és kényes feladat megoldásához. Megkezdte a 
szovjet szervek rendelkezésében levő magyar túsz-tisztek ki
válogatását avégett, hogy őket az ellenforradalmi magyar bur
zsoá kormány börtöneiben sínylődő forradalmárokkal kicse
réljék. 

Világ proletárjai egyesüljetek! 
Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt 
OK(b)P KB Szibériai Irodája 
1921. november 29. 
Nr 637 

MEGBÍZÓLEVÉL 
Jelen megbízólevél tulajdonosát, Pozsonyi Ferencet, az OK(b)P KB 

Szibériai Irodája mellett működő Magyar Területi Iroda képviselőjét az 
OK(b)P KB Szibériai Irodája és a Szibériai VCSK képviselet megbízza 
a következőkkel: 

1. Ellenőrizze a Krasznojarszkban csere céljaira biztosítékként ha
gyott volt magyar túsz-tisztek csoportját, annak a speciális listának az 
alapján, amelyet a Szibériai VCSK képviselet a Krasznojarszki Kor-
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mányzósági Cseka elnökének átadott és vonja a legszigorúbb felügye
let alá a csoportot. 

2. Léptesse életbe a Jenyiszenszki Kormányzóság Cseka közreműkö
désével a Szibériai VCSK képviselet telefonon leadott rendelkezését: a 
Krasznojarszkban levő összes magyar tiszt őrizetbevételét, addig, amíg 
el nem irányítják őket. 

3. Vegye számba az OK(b)P Jenyiszenszki Kormányzósági Bizott
sága és a Kormányzósági Ellenőrzési Bizottság segítségével mindazokat 
a volt magyar párttagokat, akiket kizártak a pártból, mivel nem vetet* 
ték alá magukat az OK(b)P KB mozgósítási parancsának. 

Pozsonyi elvtárs kötelezi magát, hogy Krasznojarszkban marad az 
OK(b)P KB visszahívó rendelkezésig. 

JEredeti példánya aláírták: OK(b)P KB Szibbüro titkára 

(Szibériai VCSK Elnöke) i 
(Hodorovszkij) 
(Pavlunovszkij) 

Ugyancsak 1921 novemberében ment végbe egész Oroszországban a 
párttagok felülvizsgálata és a párt sorainak megtisztítása a nem oda
való betolakodó elemektől. A magyar kommunisták között is megtörté
nik a felülvizsgálat. Előttünk fekszik az OK(b)P KB Szibériai Irodája 
mellett működő Magyar Területi Iroda titkárának 1921. november 23-án 
kiadott', 1077. sz. átirata. így hangzik. 

„JENYISZEJSZKI KORMÁNYZÓSÁGI BIZOTTSÁG MELLETT 
. MŰKÖDŐ KORMÁNYZÓSÁGI PARTTISZTÍTÓ BIZOTTSÁGNAK 

Az OK(b)P KB Szibériai Irodája mellett működő Magyar Területi 
Iroda közli, hogy a Szibériai Párttisztító Bizottság elismeri a Szibériá
ban tartózkodó magyar kommunisták különleges helyzetét és elégséges
nek tartja a Szibériai Szekció ajánlását. Ezért az OK(b)P KB Szibériai 
Irodája mellett működő Magyar Területi Iroda ajánlja Pozsonyi Ferenc 
461115 sz. párttagot, mint jólismert pártmunkást és kéri tagságának 
megerősítését. 

OK(b)P KB Szibériai Irodája mellett működő 
Magyar Területi ^Bizottság titkára 

(Weinler).. :" 

Pozsonyi elvtárs majd egy évig dolgozott a különböző 
nemzetiségű volt hadifoglyok Lengyelországba, Csehszlovákiá
ba, Romániába és Magyarországra való hazatelepítése terén. 
Amint végetért a harctevékenység és a polgárháború Szibériá
ban és a Távol-Keleten, komoly feladatként merült fel a Volga
vidék, az Ural és Közép-Oroszország korábbi éhező menekült
jeinek visszatelepítése, akik az éhezés és a pusztulás nehéz 
éveiben szülőföldjüktől távolra vetődtek. Figyelembe véve Po
zsonyi elvtársnak a kitelepítési munka során szerzett tapasz-
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talatait, visszahívják krasznojarszki utolsó munkahelyéről és 
kinevezik Novoszibirszkben a Kitelepítési Hivatal vezetőjévé.7 

Nem nehéz elképzelni, milyen bonyolult és különleges volt 
a kiürítési munka az éhínség, a pusztulás, a betegségek és az 
ellenforradalmi banditizmus nyugtalan éveiben. 

És ha ezekhez a nehézségekhez hozzávesszük még azt, hogy 
ezt a munkát a végtelen Szibéria mérhetetlenül hatalmas terü
letein kellett végezni, ahol rendkívül kevés a vasútvonal, ahol 
egyes pontok között még szekérutak sincsenek, csak a tajga, 
amely körülveszi a néhány várost és falut, és ha figyelembe 
vesszük azt a körülményt, hogy milyen gyakran kellett átkel-
niök ezen a sűrű növényzettel borított tajgán, akkor még vilá
gosabbá válik számunkra a kiürítési munka egész bonyolult
sága. 

Ettől a fáradságos és felelősségteljes munkától származó 
erős kimerülés és a korábbi sok sebesülés egyre jobban kezdte 
éreztetni a hatását. Ezért Pozsonyi elvtársat az Omszki Terü
let „Karacsinszki tó" üdülőhelyének igazgatóhelyettesi munká
jára osztják be, ahol. munkájával egyidőben gyógyulásra és 
pihenésre is lett volna lehetősége. 

Azonban ennek az energikus és tevékeny harcos embernek, 
a volt vörösgárdistának és partizánnak, nem olyan volt a ter
mészete, hogy megelégedett volna szolgálati kötelességeinek 
szűk körével, vagy csak megrongálódott egészségének helyre
állításával törődött volna. Pozsonyi természetesen itt is széles 
körű társadalmi munkát végzett, kormányunk honvédelmi tö
megmunkájával kapcsolatos rendezvények propagálásával fog
lalkozott. 

Végetért a polgárháború, kezdtek feledésbe merülni az el
keseredett harcok, végetért a leszámolás az éhséggel és a 
tífusszal. A Szovjet Köztársaság előtt a szocialista építés fel-

7 A Szibériai Kiürítési Hivatal 1922. november 11-én kelt 63. ez. páran csmáso-
latának 1. pontja szerint: „A Krasznojarszki Kiürítési Hivatal volt vezetőjét, aki 
rendelkezési állományba került, kinevezem helyettesemmé és a mai naptól kezdve 
besorolom a .16. kategóriába. Mint ilyet november 11-től ellátmányban kell része
síteni és fel kell venni a szolgálati listára. 

Igazolás: Pozsonyi elvtárs 1322. november U-i jelentése. 
Eredetit aláírta: Szibériai Központi Kitelepítési Hivatal különmegbízottja ^ 

(Zamilko) . . ." 
Érdekes közölni még egy dokumentumot ebből az időszakból. Ezt ugyanaz 

a különmegbízott adta ki Pozsonyi elvtársnak Novoszibirszkben, akit az OSzFSzK 
Belügyi Népbiztosság delegált a Szibériai Központi Kiürítési Hivatalihoz: 

„1922. november 25. 26ST\/4029. sz. 
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY 
A Szibériai Kürítési Hivatal igazolja, hogy jelen igazolvány felmutatója, 

Pozsonyi Ferenc, 25 éves, magyar állampolgár, valóban hadifogoly volt az impe
rialista háborúban, amit aláírásunkkal és pecsétünkkel igazolunk. 

Szibériai Központi Kiürítési Hivatal különmegbízottja: (aláírás) 
Inštruktori osztály vezetője: (aláírás) 
Titkár: (aláírás) 
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adatai álltak: véget kellett vetni ia pusztításnak, építeni kel
lett. És az ország az új építkezések állványerdőivel telt meg. 
Megerősödtek ,a szovjethatalom helyi szervei, amelyek hiva
tása volt az, hogy figyelemmel kísérjék és megvalósítsák ezt a 
számukra merőben új és felelősségteljes munkát. Erre a fel
adatra a legállhatatosabb és leghűbb embereket válogatják ki. 
Pozsonyi elvtárs — egészségének helyreállta után — beleegye
zik abba, hogy az Omszki Terület Tatarszki Járási Végrehajtó 
Bizottságának felelős t i tkáraként dolgozzék. Hamarosan meg
bízzák még ugyanennek a Tatarszki Járási Végrehajtó Bizott
ságnak az ügyintézői tisztével is. Ennek a munkának akkori
ban olyan nagy jelentőséget tulajdonítottak, hogy végzőit moz
gósítás esetén a katonai szolgálat alól felmentették. 

Két éven keresztül, 1924—25-ben dolgozott Pozsonyi elv
társ a Tatarszki Járási Végrehajtó Bizottságnál. Ezután ha
sonló munkára Tulunba került. Éppen ezekben az években de
rült ki, hogy a korábbi gyakori kiküldetések és Szibéria egy
mástól távol eső falvaiba és városaiba való sűrű kiszállások 
miatt Pozsonyi elvtárs nem fizette elég rendszeresen a párt
tagsági díjat, így a párt soraiból automatikus kizárásának lehe
tősége merült fel. Pozsonyi elvtárs, ahelyett, hogy a legener-
gikusabbáň harcolt volna párton belüli jogainak helyreállítá
sáért, kispolgári sértődöttséget mutatott a párt iránt, „mintha 
az vele szemben igazságtalanul viselkedett volna". Az elkövet
kezendő években sem tudott kivetkőzni ebből a hibájából és 
élete végéig pártonkívüli maradt. Mindezek ellenére megőrizte 
a forradalomhoz és a Kommunista Párthoz való hűségét. 

Pozsonyi elvtárs életének ehhez az időszakához még egy 
nehéz megpróbáltatás is fűződik. Sajnos a meglevő dokumen
tumok és a munkatársak visszaemlékezései alapján nem sike
rült megállapítani a valódi okát annak, hogy miért vádolták 
meg őt „vörös banditizmussal és a hatalommal való visszaélés
sel", amely vádak alapján a Hármasbizottság — bírósági el
járás nélkül — Pozsonyi elvtársat 3 évi száműzetésre ítélte az 
Irkutszki Területen levő Bratszkba. 

Pozsonyi elvtárs számára igen nehéz idő volt ez. Az 1926— 
30-as években Bratszk város, helyesebben akkor még nem vá
ros, hanem falu a tajga mélyén húzódott meg, s a legközelebbi 
nagy várostól 200—250 km-re, a területi központtól pedig 600 
km-re volt. 

No, de Pozsonyi elvtársnak, az erős jellemű partizánnak és 
forradalmárnak nem olyan volt a természete, hogy ez a nagy 
bánat összetörje. Harcolni kezdett a rehabilitációért és ugyan
akkor folytatta a munkát. Függetlenül attól, hogy elítélt volt, 

245 



Pozsonyi elvtárs továbbra is a rendőrségen dolgozott és kör
nyezetének változatlan tiszteletét és bizalmát élvezte. 

Bratszkban először a Kerületi Csekánál dolgozik, majd a 
Kerületi Rendőrség útlevélosztályának vezetője lesz. Egész
sége azonban újra megromlik, ezért véglegesen leszerelt a 
rendőrség állományából és polgári állást vállalt; a helyi közép
iskola német nyelvszakos tanára lett. Mivel Pozsonyi elvtárs 
érzi pedagógiai ismereteinek hiányosságait, beiratkozik az Ir-
kutszki Idegennyelvű Pedagógiai Főiskolára levelező hallgató
nak. 

Pozsonyi elvtárs, mint rendesen, itt is sok időt és ener
giát szentel a társadalmi munkára. Szibériának ebben a távoli 
sarkában, ebben az erdei vadonban Pozsonyi elvtárs kiváló 
egyénisége nagymértékben rányomja bélyegét azoknak az évek
nek kulturális tömegmunkájára. Különböző körök szervezője és 
vezetője lesz, így például a színjátszó köré, a zenei és tánc
csoporté, a testnevelő köré, stb. Hamarosan Pozsonyi elvtárs 
lesz a fiatalság kedvence és a bratszki kultúrház rendezvényei
nek lelke. 

Ugyancsak Bratszkban ezekben az években találkozott és 
kötött barátságot Pozsonyi elvtárs egy fiatal lánnyal, Marija 
Pavlovna Karnauhovával, egy szegényparaszt család lányával. 
Az őket összefűző szoros barátság hamarosan szerelemmé fej
lődött. Pozsonyi elvtárs azonban nem tartotta lehetségesnek, 
hogy összekösse életét a szeretett leánnyal teljes rehabilitá
ciója előtt. Csak azután, hogy elérkezett a rehabilitáció boldog 
napja, 1930. augusztus 12., határozza el Pozsonyi, hogy felesé
gül veszi a szeretett leányt és hogy mindvégig Bratszkban 
marad. 

Bratszkban töltött évei alatt Pozsonyi elvtárs mi minden 
beosztásban nem dolgozott: volt középiskolai tanár, kerületi 
VB titkár, tervbizottsági elnök, föld- és lakásügyi osztályve
zető a kerületi VB-nél, stb. 

És elérkeztek az 1929—30-as történelmi évek. Az ország 
forradalmat élt át a mezőgazdaság területén. Mindenütt meg
kezdődött a kollektivizálás. A Bratszki Kerület mezőgazdasá
gában is megtörténtek a kollektivizálás első lépései. A szibériai 
volt kozákság kulákelemei ezeket az újításokat ellenségesen fo
gadták. Űjra fellángol elkeseredett ellenállásuk, újra kezdő
dik hol nyíltan, hol titokban a harc a szovjethatalom ellen, 
újra lázadások és ellenforradalmi felkelések törnek ki, szabo
tázs és diverzáns akciókat hajtanak végre a még mindig nem 
teljesen szétzúzott fehérgárdista bandák, amelyek sorait ál-
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landóan feltöltik és támogatják a külföldi imperialisták és a 
helybeli gazdagok és kulákok között levő cinkosaik. 

A szovjethatalom szervei újra a kommunistákhoz, a kom-
szomolistákhoz és a volt partizánokhoz fordulnak segítségért. 
Nem maradhatott nyugodt és közömbös Pozsonyi Ferenc^ a volt 
vöröspartizán sem akkor, amikor a szovjethatalmat újra ve
szély fenyegette, amikor mindenütt újra vér folyt, a becsüle
tes, a forradalom ügyéért kiálló emberek vére. Pozsonyi Fe
renc önkéntesen belép egy osztagba és újra harcba indul az 
ellenforradalom és a banditizmus ellen. 

Ezekre az aggasztó, vészterhes és nehéz napokra Pozsonyi 
felesége, Marija Karnauhova így emlékszik vissza: 

„ . . . Az 1930-as év elején a Bratszki Kerületben egyszerre 
három volt kolcsakistákból és kulákokból álló banda jelent 
meg. Pozsonyit küldték a felszámolásukra, ö ment, nem tekin
tet te fiatal életét, pedig abban az időben sok kiváló emberünk 
halt meg a banditák kezeitől. így bátyám is, — aki akkor még 
29 éves sem volt — szintén meghalt a fehér banditákkal foly
tatott harcban. Nehéz napok és álmatlan éjszakák következ
tek el számomra. Különélésünk néhány hónapig tartott . Végül 
Pozsonyi visszatérhetett családjához és a békés munkához. De 
ő csak akkor tér t vissza, amikor osztaguk a volt kulákok és 
kolcsakisták ,mindhárom bandáját teljesen felszámolta . . . " 

Az országban viharos ütemű építkezés folyt. így volt ez a 
távoli Bratszkban is. Pozsonyi elvtárs vezette a munkát a vá
rosban az első 10 osztályos iskola, majd az első kerületi kór
ház és az új kerületi VB székházának építésénél. 

Űjra széles körű társadalmi munkát végez. Hol népi ülnök, 
hol társadalmi védő a népbíróságon. 

1933. Még mindig nincs nyugalom Bratszk környékén. Is
mét fehérgárdista bandák jelennek meg az erdőkben. Űjra meg
indul az önkéntes jelentkezés a még nem teljesen szétzúzott 
ellenség elleni harcra. Pozsonyi Ferenc újra önként bekap
csolódik ebbe a harcba. Saját maga szervezett osztag élére áll. 
így beszél erről Pozsonyi elvtárs felesége, Marija Karnauhova: 

„ . . . A férjem nagyon szerette a családját, különösen kis
fiát. Ez azonban nem tartot ta őt vissza. Mint látják, ezzel sem 
törődve egy egészen kis létszámú egységgel a legalább 600 főnyi 
nagy banda ellen indult. Gondolják csak el, milyen veszélyt 
jelentett ez; az erdő és a tajga, benne erős ellenség, amely oly 
közel férkőzött m á r . . . " 

Pozsonyi Ferenc — otthonhagyva feleségét és első kisfiát, 
aki még két éves sem volt — több mint három hónapig nem 
jön elő az erdőből és állandóan egyenlőtlen küzdelmet folytat 
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az állig felfegyverzett, jól ellátott banditák ellen, akiket a ja
pán imperialisták nevelte, tapasztalt, volt fehér tisztek vezettek. 

Maroknyi szovjet hős 600 főnyi banda ellen! De Pozsonyi 
elvtárs osztagának megsegítésére új osztag érkezik Irkutszkból, 
amellyel közösen sikerül felszámolni a nagy létszámú, erős 
bandát. 

Valentyin Kronyidovics Jegorov tartalékos ezredes — 1928 
óta párttag, nyugdíjas — az elvtársak kérésére nagy örömmel 
egyezett bele abba, hogy elmondja visszaemlékezéseit Pozsonyi 
Ferenc harci tevékenységéről, amelyet a bratszki erdőkben 
1933—34-ben folytatott. így emlékezik: 

„ . . . 1933-ban a fehérgárdisták akkori fellépéseinek idején 
és 1934-ben a Bratszki Kerületben lezajlott fegyveres ellen
forradalmi felkelés idején Pozsonyi Ferenc a kerületi VB tit
kára volt. Aktívan résztvett a felkelő bandák felszámolásában. 

Pozsonyi elvtársat a helyi szervek is javasolták és így az 
egyik, fehérbanditák ellen harcoló osztag parancsnokává ne
vezték ki. Teljesen megfelelt a belevetett bizalomnak, a ban
diták elleni harcokban a szovjet hazához hű és félelmet nem 
ismerő hazafinak b i zonyu l t . . . " 

A bandák felszámolása után Pozsonyi elvtárs újra vissza
tér békés munkájához; a Bratszki Kerületi Tervosztályon gaz
dasági tervezőként dolgozik. A nyílt harcban legyőzött és szét
zúzott kulákok még mindig nem adták meg magukat. Minden 
erővel szabotálták a szovjethatalom intézkedéseit a gabona
fölöslegek beadására vonatkozóan, meghiúsították a gabona
begyűjtést. És a szovjetszervek újra hűséges és bátor fiaikhoz 
fordultak segítségért a kenyérgabona begyűjtés időbeni és si
keres lebonyolítása érdekében. Ki ne tudná, mennyi hősiességre 
és igazi bátorságra volt szükség ebben az időben ahhoz, hogy 
a kulákokat gabonafeleslegeik leadására kényszerítsék. Ez a 
munka ekkor az olyan kerületekben, mint a bratszki, nem ke
vesebb veszéllyel járt, mint az egyes, nyílt és közvetlen harc 
a kulákokkal a harcmezőn. A gabomabegyűjtési megbízott igen 
gyakran maradt egészen egyedül Szibéria távoli, eldugott sar
kaiban a kulákság és a volt fehérgárdisták féktelen, ellenséges 
és arcátlan elemeivel szemben. Mennyi állhatatosságra, bátor
ságra és tudásra volt szükség, hogy az ellenséges propagandá
val megfertőzött, megfélemlített, adósságoktól behálózott és a 
gazdag kulákoktól anyagilag függő helyi szegény- és közép
parasztságot megnyerjék. Pozsonyi elvtárs ezt a veszélyes, ne
héz és az állam számára oly fontos feladatot becsülettel telje
sítette. 

Ugyanebben az időszakban, az 1932—33-as években az 
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egész országban megtörtént a volt vörösgárdisták és vÖröspar-
tizánok ismételt nyilvántartásba vétele és részükre új igazolás 
kiadása. A megfelelő felülvizsgálaton Pozsonyi elvtárs is át
esett. 

Előttünk fekszik az újfajta, volt vörösgárdista és vörös
partizán igazolvány másolata: 

15955. sz. 
„IGAZOLÁS 

Bratszki Kerületi VB. 
(A helyi állami szerv megnevezése) 

Az 1933. december 25-én kelt 25. sz. jegyzőkönyv 1. pontja 
alapján Pozsonyi Ferencet — volt vörösgárdistának és vörös
partizánnak ismerjük el. 

Bizottság elnökének helyettese (Ivancova) 
Bizottság titkára (Samanszkij) . .." 
Mivel Pozsonyi elvtársnak gyakran kellett fegyveres harc

ban részt vennie, különböző kolcsakista és más ellenforradal
már tiszti- és kulákbandák ellen, szükségesnek tartotta, hogy 
gondoskodjék családjáról, ha netalán elesne a harcok során. 
A volt vörösgárdistákhoz és vöröspartizánokhoz való tartozás 
akkoriban bizonyos kedvezményeket biztosított mind a polgár
háborúban részt vevők, mind családtagjaik számára. Ezért nem 
meglepő, hogy Pozsonyi elvtárs személyi iratai között egy iga
zolvány másolatát találtuk, amelyet az Irkutszki Terület 
Bratszki Kerületi Végrehajtó Bizottság állított ki 1934. szep
tember 24-én.8 

1941. július 22-én álnok ellenség tört be hazánk szent 
földjére. Hitleri hordák tarolták le hazánk földjét, kertjeit. 
Még alig érkeztek meg a távoli szibériai Bratszkba a fasiszta 
Németország Szovjetunió elleni hitszegő támadásáról szóló hí
rek — Pozsonyi Ferenc, az új hazájához hű magyar azonnal 
beadja a Védelmi Alapba csekély családi értékeit, meleg hol-

8 „ I G A Z.O L, V Á N Y 19. SZ. 
Kiadva Pozsonyi Ferenc elvtárs családjának — amelynek tagjai: fele

sége, Karnauhova Marija Pavlovna és fia, Pozsonyi Vlagyimir Francevics — 
arról, hogy az OSzFSzK Népbiztosok Tanácsa 1930. március 5-én kelt határozata 
(1930. év Törvénycilkkeinek gyűjteménye, 141. szám, 178. cikkely) alapján imű-
ködő Bratszki Kerületi Bizottság 1933. december 25-én kelt 25. sz. jegyzőkönyvé
ben foglalt határozata alapján megállapítást nyert, hogy Pozsonyi Ferenc Scse-
tyinkin elvtárs partizánegységének tagja volt. 

Ezért Pozsonyi elvtárs családjának fent felsorolt tagjai mindazon ked
vezményekre jogosultak, amelyeket a szovjet kormány a volt vörösgárdisták és 
vöröspartizánok részére biztosít. 

Partizán Bizottság Elnöke helyett. (Ivancova) 
Kerületi VB Elnök helyettese 

Titkár (Samanszkij) . . ." 

4 Hadtörténelmi Közlemények 249 



mijait, 1260 rubel értékű államkölcsön kötvényeit, tehát mind
azt, amivel akkor a család rendelkezett. 

Az álnok ellenség folytatta támadását. Az országot az a 
veszély fenyegette, hogy elveszti területeit, szabadságát, füg
getlenségét, elveszíti október vívmányait, amelyekért a ma
gyar Pozsonyi Ferenc is annyi éven keresztül oly nagy oda
adással küzdött, vállvetve a szovjet néppel a fehér banditák 
és a kulákok ellen. 

És Pozsonyi elvtárs, a volt vörösgárdista és vöröspartizán, 
a korábbi harcok sebesültje, a másodosztályú hadirokkant áll
hatatos kérésével ostromolja a Bratszki Kerületi Bizottságot, 
hogy küldjék őt a frontra. A Kerületi Katonai Bizottság végül 
is nem tudott tovább ellenállni ennyi hazafiúi érzés láttán és 
beleegyezett Pozsonyi elvtárs kérésébe, azonban nem a frontra, 
hanem Irkutszkba, az 540. számú gyárba irányították át. Ez 
1942 októberében történt. 

Ez a munka — bár egy hadiüzemben folyt — nem tudta 
kielégíteni a bátor harcost. Pozsonyi elvtárs nem nyugszik 
mindaddig, amíg nem sikerül neki a frontra mennie, ott is az 
első vonalba. Pozsonyi elvtárs, a katona-tolmács a korábbiak
hoz hasonlóan fáradhatatlan és nem ismeri a félelmet, jóllehet 
már elmúlt 45 éves és egészségi állapota sem kielégítő. Me
részségével magával ragadja a fiatal harcosokat, személye a 
rendíthetetlenség, a bátorság, .a kitartás, a haza iránti odaadó 
hűség követendő példája. 

A kurszki kiszögellésnél áttörték az ellenséges gyűrűt. 
A szovjet hadsereg példátlan erejű ellentámadásba ment át és 
befejezte a hitlerista csapatok legnagyobb, több százezer főnyi 
csoportosításának szétzúzását. És újra — mint ez a volgai csata 
után is történt — tízesével és százasával esnek fogságba a 
fasiszta tábornokok és tisztek, százezer számra a katonák. A 
Führer — aki korábban gyújtogató és rabló hordái „legyőzhe-
tetlenségével" kérkedett — őrjöngött. A foglyok végeláthatat
lan folyamban vonszolták magukat a szovjet hátország mé
lyére. 

Ezekben a harcokban Pozsonyi elvtárs súlyosan megsebe
sült a lábán. A kórházi gyógykezelés meglehetősen elhúzódott, 
majd utána 1944 végéig Pozsonyi elvtárs újra folytatta kato
nai szolgálatát a Szovjet Hadsereg frontcsapatainál. Néhány 
hónappal a háború befejezése után Pozsonyi Ferenc katona
tolmács hazatér otthonába családjához, a megszakított békés 
munkához. 

1945—46-ban Pozsonyi a Bratszki Kerületi Végrehajtó Bi
zottságon dolgozik a földtagosító osztályon, azután pedig egy 
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Bratszktól 80 km-re fekvő kolhozba megy és néhány évig 
könyvelőként dolgozik. 

Azonban a 18 sebesülés és sérülés, a nyugtalan, veszé
lyekkel és nélkülözésekkel teli partizánélet, a háborúban való 
részvétel, tehát mindaz, amin ez a bátor forradalmár keresztül
ment, mély nyomot hagyott egészségén. Élete kezdett lassan 
kialudni. 1954-ben életének 57. esztendejében Pozsonyi Ferenc 
meghalt. 

A bátor ember és harcos, a párthoz és ügyéhez hű forra
dalmár halála előtti kívánságát teljesítettük akkor, amikor ezt 
a vázlatot összeállítottuk róla azzal a céllal, hogy Magyarorszá
gon, hazájában hozzátartozói és barátai megtudják, milyen be
csületesen élte le harcos életét, hogy az elbeszélés nyomán 
valaki felismerje őt, hogy kommunista és pártonkívüli bolse
vik barátai, volt harcostársai, akikkel a fehérek és a hitleris
ták ellen harcolt, ha olvasnak róla, visszaemlékezzenek a 
polgárháború és a Nagy Honvédő Háború nehéz napjaira, s 
fájdalmasan felsóhajtva tiszta szívből mondják: „Valóban jó 
és igaz ember volt barátunk, Pozsonyi Ferenc, a magyar mun
kás!" 



KÜLFÖLD 
HADTÖRTÉNELMI IRODALMÁBÓL 

AZ ELLENSÉG PÁNCÉLOS MAGASABBEGYSÉGEKKEL 
TÖRTÉNŐ ÜLDÖZÉSÉNEK TAPASZTALATAI 

V. Fedorenko ezredes 

Az üldözés megszervezésének és lefolytatásának elméletét 
a szovjet hadművészet már jóval a Nagy Honvédő Háború 
előtt kidolgozta. A mély hadművelet és harc elmélete által fel
vetett problémák gyakorlati megoldásának szükségessége logi
kailag megkövetelte, hogy elsajátítsák az ellenség magas ütem
ben és nagy mélységben történő sikeres üldözésének művésze
tét. Ezeket a nézeteket tükrözték a Szovjet Fegyveres Erők 
háború előtti szabályzatai. Különösen az 1936-ban kiadott Har
cászati Szabályzat emelte ki, hogy az üldözés „önállóan harc
kocsi és gyalogos egységekkel történik, amint kiderül, hogy az 
ellenség csapatai megkezdték a visszavonulást. Az üldözést az 
erők teljes megfeszítésével kell lefolytatni, az összes parancs
nokok széles körű kezdeményező képessége alapján".1 

A második világháború első időszakának hadműveletei so
rán szerzett tapasztalatok általánosításával tökéletesedtek az 
üldözés lefolytatására vonatkozó háború előtti nézeteink. Az 
1941-ben — közvetlenül a Nagy Honvédő Háború előtt — k i 
dolgozott Harcászati Szabályzat tervezete szerint a visszavo
nuló ellenség üldözésénél akkor lehet sikert elérni, ha az üldö
zés során széles körben alkalmazzák a harckocsikat, szoros 
együttműködésben a gépkocsizó gyalogsággal, a messzehordó 
tüzérséggel, a légierővel és a légi deszantokkal. A szabályzat 
az üldözés leghatásosabb módjának azt tartotta, ha az, az ellen
ség visszavonulásával párhuzamos utakon történik. Ezenkívül, 
figyelmet fordított a csapatok tevékenységének minden oldalú 

1 Munkás-Paraszt Vörös Hadsereg ideiglenes harcászati szabályzata 
(HSZ—36) M., Vojenizdat, 1947. 121. o. 
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biztosítására. Hangsúlyozta, hogy a sikeres és szakadatlan ül
dözés döntő feltétele a csapatoknak — különösen a harckocsi 
és gépesített csapatok — lőszerrel és üzemanyaggal való ellá
tása. Az a tény, hogy az üldözés kérdését a „Támadás" fejezet
ben önálló részként kiemelték, arról tanúskodik, hogy a tá
madó tevékenység e fajtájának egyre nagyobb figyelmet szen
teltek a háború előestéjén. 

így, a Nagy Honvédő Háború előestéjén mi élenjáró né
zetekkel rendelkeztünk az üldözés megszervezésével és lefoly
tatásával kapcsolatosan, de a háború kezdetekor az 1941-es 
Harcászati Szabályzat tervezete még nem volt jóváhagyva és 
így következésképpen nem jutott el a csapatokhoz. E szabály
zat alapvető tételeit csak 1943-ban törvényesítették, amikor 
napvilágra került a Harcászati Szabályzat tervezete (HSZ—43), 
amelyben önálló fejezetet szenteltek az üldözésnek. 

A harckocsi és gépesített hadtestek harci alkalmazása a 
háború első időszakának támadó hadműveleteiben gazdag ta
pasztalattal járt. E tapasztalatok általánosítását tükrözte a Pán
célos főparancsnokság parancsnokának külön utasítása, vala
mint a Honvédelmi Népbiztos 1942. október 16-i 325. sz. pa
rancsa. Ebben kifejezésre jutott, hogy a harckocsi (gépesített) 
hadtesteket, amelyek a hadsereg (front) parancsnokság esz
közei, a fő irányban kell felhasználni a siker kimélyítésére és 
az ellenség üldözésére. A hadtesteknek — üldöző tevékenysé
gük folyamán — el kell foglalniök az átkelőhelyeket, az út-
szorosokat, a fontos útcsomópontokat és meg kell teremteniök 
a visszavonuló ellenség bekerítésének feltételeit. 

A szovjet csapatok széles körű harci tapasztalatokat sze
reztek a sikeres üldözés terén a háború második, de különös
képpen harmadik időszakának támadó hadműveletei során, ahol 
a páncélos magasabbegységeket a lehető legszélesebb körben 
alkalmazták. Ezért nem véletlen, hogy az akkoriban kiadott 
utasítások hangsúlyozták, hogy a harckocsi és gépesített had
testek — éppen mozgékonyságuknál fogva — az ellenség fron
tális és párhuzamos üldözésének alapvető eszközei. 

Amint azt a háború tapasztalatai tanúsítják, a támadó csám
pátok üldözésbe való átmenetére alapjaiban a következő té 
nyezők gyakoroltak hatást: az ellenség védelmének jellege, fő-
erőinek és tartalékainak csoportosítása, az erők és eszközök vi
szonya a fő csapás irányában, saját csapataink tevékenységé
nek eredményessége az ellenséges védelem áttörését illetően. 

A Nagy Honvédő Háború folyamán fokozatosan megnöve
kedett annak a terepszakasznak a távolsága, ahonnan az üldö
zés megkezdődött. Ez egyenes összefüggésben állt az ellenséges 
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védelem harcászati mélységének megnövekedésével. Nagy pán
célos magasabbegységek rendszerint az ellenséges védelem tel
jes harcászati mélységének áttörése után mentek át üldözésbe, 
vagy a közelebbi hadműveleti mélységben levő tartalékok szét
verését követően. Ilyen körülmények között az üldözés kezde
téig rendelkezésre álló idő rövidülési tendenciát mutatott, kap
csolatban azzal, hogy az ellenség védelmének harcászati övét 
növekvő ütemben küzdöttek le, különösen a háború harmadik 
időszakának hadműveletei során, amikor voltak olyan esetek, 
hogy az áttörés a támadás első napján megtörtént. 

Az üldözés megkezdésének fentebb vázolt lehetséges fel
tételeiből kiindulva, ezeket a müveleteket főbb vonásaiban már 
a támadó hadműveletek előkészítő időszakában megtervezték. 
Ez abban is kifejezésre jutott, hogy időben felkészítették az 
előrevetett osztagokat, hogy a csapatokkal szemben olyan kö
vetelményt támasztottak, mely szerint támadásukat lendülete
sen folytassák a hadműveleti mélységben, menetből küzdjek 
le az ellenség hadseregvédelmi övét és közbeeső védelmi öveit, 
valamint abban, hogy a csapatokat előre figyelmeztették azokra 
a lehetséges időpontokra, amikor az ellenség visszavonulását 
megkezdheti. Az üldözés megszervezésére irányuló részletesebb 
munka — a Nagy Honvédő Háború támadó hadműveleteinek 
tapasztalatai szerint — akkor kezdődött, amikor az ellenség 
megkezdte visszavonulását vagy amikor az üldözésbe való át
menet feladatát megkapták. Konkrét megszervezése a követ
kezőkben nyilvánult meg: pontosították a régebbi feladatokat, 
vagy új és átfogóbb feladatokat adtak a magasabbegységeknek, 
végrehajtották a csapatok szükséges átcsoportosítását; kiküld
ték az előrevetett osztagokat, megerősítették a felderítést és a 
szárnyak védelmét, pontosították a magasabbegységek és a légi
erő közötti együttműködés kérdéseit. 

A feladatokat a harckocsi és gépesített hadtestek számára 
vagy az egyes harcintézkedésekben tűzték ki, vagy pedig az 
üldözés lefolytatásának általános tervében, 3—5 napra. így pl. a 
Visztula—oder ai hadművelet során a 69. hadsereg parancsnoka 
a hadművelet második napján kiadta a parancsot a 11. harc
kocsi hadtestnek: az ellenséget üldözve, január 15-én nyomul
jon előre 60 km-es mélységben és foglalja el menetből Radom 
városát.2 A 3. gárda harckocsi hadsereg törzse pedig január 
18-án öt óra leforgása alatt kidolgozta és eljuttatta a hadtes
tekhez az ellenség január 21-ig történő üldözésének tervét. 

A háború második időszakának hadműveleteitől kezdve 

•* Hadügyminisztérium Levéltára, 426. fond, 158361. leltár, 6. üi. 
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rendszerint 2—3 napra adták meg a harckocsi (gépesített) had
testeknek a feladatokat, ami lehetővé tette a hadtestek na
gyobb kezdeményező képességét sikeres üldöző tevékenységük 
folyamán. A feladatok kitűzésénél megadták a hadtesteknek 
az ellenség visszavonulásának lehetséges irányait, útjai elvá
gásának határidőit és helyeit, a lövész magasabbegységekkel 
és a légierővel való együttműködés rendjét. Amint a Nagy 
Honvédő Háború tapasztalatai mutatták, az üldözés sikere az 
összes előkészítő rendszabályok gyors meghozatalától és végre
hajtásukra való időbeni áttéréstől függött. 

Az ellenség szakadatlan felderítése, amely több jellegze
tes ismérv alapján képes volt megállapítani az ellenség vissza
vonulásának megkezdését, — volt a legfontosabb feltétele an
nak, hogy a hadtestek időben áttérjenek az üldözésre. Ezen is
mérvekhez sorolhatjuk a tüzér- és hadtápegységek visszavoná
sát, színlelt ellentámadások és rövid tüzérségi rajtaütések vég
rehajtását, felderítésük megélénkülését, műszaki zárak felál
lítását előremozgásuk valószínű útvonalain, az ellenség köze
lebbi hadtápterületén levő tüzeket, amelyek anyagi értékek és 
különböző objektumok megsemmisítéséből származtak. Ezen
kívül, az ellenség rendszerint akkor kezdte meg visszavonulá
sát, amikor felhasználta a rossz látási viszonyokat (éjszaka, eső, 
havazás, köd). Amikor az összfegyvernemi és harckocsi hadse
regek harckocsi és gépesített hadtestei az ellenség üldözésébe 
mentek át, oszlopokra bomlottak, kiegészítő felderítést hajtot
tak végre és új, nagyobb erejű előrevetett osztagokat küldtek 
ki. A hadtestek főerőinek mozgásrendjét és a csapatokra való 
szétbontakozását annak a szükségletnek figyelembevételé
vel tervezték meg, hogy biztosítsák a magasabbegység főerői 
előremozgásának és szétbontakozásának gyorsaságát, valamint 
a visszavonuló ellenségre mérendő lendületes csapás végrehaj
tását. 

A harckocsi (gépesített) hadtesteik az üldözést rendszerint 
kétlépcsős harcrendben hajtották végre, mégpedig úgy, hogy 
az első lépcsőben harckocsi dandárok voltak. Erről tanúskodik 
több háborús hadtest tapasztalata. így pl. az 5. gárda harc
kocsi hadsereg 3. harckocsi hadtestének első lépcsőjében a 
belorussziai hadműveletben lefolytatott üldözés során a 3. és a 
18. gárda harckocsi dandár, a második lépcsőjében a 2. gárda 
gépkocsizó lövész dandár volt, előrevetett osztagnak pedig a 
19. gárda harckocsi dandárt különítették ki. A 11. harckocsi 
hadtest a Visztula—oderai hadművelet során szintén kétlépcsős 
felépítésben folytatta az. üldözést, mégpedig úgy, hogy az első 

255 



lépcsőbe tették mind a három harckocsi dandárt (20., 36., 65.), 
a második lépcsőbe pedig a 12. gépkocsizó lövész dandárt. 

Az ellenség, — hogy főerőivel elszakadjon az üldöző csa
patoktól —, a visszavonulás kezdetén erős gyalpgos zászlóalj, 
illetve ezred erejű utóvédcsapatokat küldött ki, amelyeket 
harckocsikkal és rohamlövegekkel is megerősített. Utóvédcsa-
pataik gyakran gépesített vagy harckocsi egységekből álltak, 
amelyek képesek voltak arra, hogy hatásos ellenlökéseket hajt
sanak végre és gyorsan elszakadjanak az üldöző csapatoktól. 
Ezek a körülmények megkövetelték, hogy megfelelő erejű elő-, 
revetett osztagokat küldjenek ki, mert ezek tevékenységétől 
függött jelentős mértékben a harckocsi (gépesített) hadtestek
kel végrehajtott üldözés sikere. A harckocsi (gépesített) had
testekből az ellenség üldözésére kikülönített előrevetett oszta
gok összetétele az alábbi táblázaton látható. 

Ott, ahol az előrevetett osztagok állományába jelentékte
len erőket osztottak be, nem értek el sikereket. Részben ilyen 
helyzet alakult ki annál az üldözésnél, amelyet a 2. gárda harc
kocsi hadtest folytatott a belorussziai hadművelet során. A had
test, amely az ellenséget a minszki autóút mentén üldözte, az 
előrevetett osztagba csupán egy harckocsi zászlóaljat osztott 
be az éldandárból. Miután a hadtest június 30-án kijutott a 
Berezinához Csernyavka térségében, a hidat kézben tartó el
lenséges utóvéd erős ellenállásába ütközött. Mivel az előre
vetett osztag gyenge volt és tevékenységét nem elég szak
szerűen és határozottan folytatta, az ellenségnek sikerült csa
patai átkelését befejeznie és a Berezinán keresztül vezető 
hidat felrobbantania, ami lefékezte a 2. gárda harckocsi had
sereg odaérkező főerőinek további előnyomulását. 

A hadtestparancsnokok — okulva a hasonló hibákból — a 
továbbiak során a hadműveletek többségében nem az éldandár
ból küldték ki az előrevetett osztagokat, hanem a hadtestek 
főerőiből, megerősített harckocsi vagy gépesített dandár erő
ben, ami az ismertetett táblázatból is kitűnik. Ez a körülmény 
rendkívül kedvezően hatott az üldözés sikerességére, mert 
ilyen erejű előrevetett osztagok önállóan tudtak tevékenykedni 
a főerőktől elszakadva 20—30 km-re vagy még ettől távolabbra 
Is, menetből el tudtak foglalni hidakat, átkelőhelyeket, úteso-
mópontokat és meg tudták azokat tartani a hadtest főerőinek 
beérkezéséig. 

A harckocsi (gépesített) hadtestek főerői az üldözés során 
2—3 útvonalon nyomultak előre. Működési sávjuk általános 
szélessége 10—15 km között mozgott. A hadtestek közötti tá~. 
volság elérte a 10 km- t vagy még annál többet is. Következés-
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Hadművelet 
megnevezése Hadsereg Hadtest Előrevetett osztag 

állománya 

Volgai csata 
1942. novem
ber) 
Belgorod— 
harkovi had
művelet (1943. 
augusztus) 

A dnyeperi 
csata (1943. 
szeptember-
október) 

Belorussziái 
hadművelet 
(1944. jún ius -
július) 

Siauliai had
művelet (1944. 
július) 

5. harckocsi 
hadsereg 

6. gárda had
sereg 

Lovas-harc
kocsi csoport 

3. gárda 
harckocsi 
hadsereg 

51. hadsereg 

Jasi—kisinyo-
vi hadműve
let (1944. 
augusztus) 

Visztula— 
:>derai had-
nűvelet (1945. 
január) 

Lovas-harc
kocsi csoport 

2. gárda 
harcikocsi 
hadsereg 

26. harckocsi 
hadtest 

5. gárda 
harckocsi 
hadtest 

19. harckocsi 
hadtest 

9. gépesített 
hadtest 

29. harckocsi 
hadtest 

3. gárda 
gépesített 
hadtest 

23. harckocsi 
hadtest 

12. gárda 
harckocsi 
hadtest 

Két gépkocsizó lövész 
század, öt harckocsi, egy 
páncélgépikocsi 
Éldandároktól egy-egy 
harckocsi század, gépko
csizó lövész század, pán
céltörő-tüzér üteg, mű
szaki század 
79. harckocsi dandár 
összevont harckocsi 
zászlóalja 

69. gépesített dandár, 47. 
harckocsi ezred, légvé-
deilimi-tüzér üteg, felde
rítő szakasz 
31. harckocsi dandár, ön
járó-tüzér ezred, légvé
delmi-tüzér üteg, tarac-
kos üteg, két műszáki 
század 
44. harckocsi ezred, gép
kocsizó lövész zászlóalj, 
önjáró-tüzér ezred, tüzér 
üteg, 120 mm-es aknave
tő üteg, két nagykaliberű 
géppuskás szakasz, 
1944. július 30-tól pedig 
a megerősített 8. gárda 
gépesített dandár 
39. harckocsi dandár, 
1443. önjáró-tüzér ezred, 
1697. légvédelmi-tüzér 
üteg, műszaki század, 
DSK géppuskás szakasz 
49. gárda harckocsi dan
dár, önjáró-tüzér ezred, 
önálló sorozatvető osz
tály, két műszaki század, 
légvédelmi-tüzér üteg 
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Hadművelet 
megnevezése Hadsereg Hadtest Előrevetett osztag 

állománya 

Visztula— 1. gárda 11. gárda 44. igárda harckocsi dan
oderai hadmű harckocsi harckocsi dár, önjáró-tüzér ezred, 
velet (1935. hadserejg hadtest önálló sorozatvető osz
január) tály, pontonos zászlóalj, 

két légvédelmi-tüzér 
üteg, úszó gépkocsi 
zászlóalj, könnyű tüzér 
ezred egy ütege 

Szandomir— 3. gárda 7. gárda 54. gárda harckocsi dan
sziléziai had harckocsi harckocsi dár, önjáró-tüzér ezred, 
művelet (1945. hadsereg hadtest egészségügyi dandár egy 
január) zászlóalja, könnyű tüzér 

ezred egy osztálya, mű
szaki század 

Berlini had 3. gárda 7. gárda 56. gárda harckocsi dan
művelet (1945. harckocsi harckocsi dár, önjáró-tüzér ezred, 
április) hadsereg hadtest gépkocsizó lövész zászló

alj, tüzérosztály, műsza
ki század 

képpen a magasabbegységek az üldözés folyamán gyakorlati
lag különálló irányban tevékenykedtek, közvetlen csatlakozás 
nélkül. A dandárok rendszerint oszlopokban nyomultak előre 
egymástól 5 vagy ettől még több km távolságban. A hadtestek 
működési sávjának ez a szélessége lehetőséget teremtett arra, 
hogy az ellenséget rendszerint párhuzamosan üldözzék, hogy 
az erőkkel és eszközökkel szabadon manőverezhessenek, hogy 
az ellenállási csomópontokat megkerüljék és kijussanak az el
lenség fő csoportosításának szárnyaira és hátába. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a háború első, sőt második 
szakaszának hadműveletei során az üldözés üteme gyakran 
csökkent, mivel légierőnk még nem elegendő mértékben gya
korolt befolyást az ellenség hadműveleti tartalékaira. Kedve
zőtlenül hatott a harckocsi (gépesített) hadtesteknél a gépkocsi 
szállítóeszközökben meglevő hiány, ami ahhoz vezetett, hogy 
a gépkocsizó gyalogság leszakadt a harckocsi dandároktól, hogy 
a hadtestek mélységben megnyúltak, hogy megromlott az 
összeköttetés és az együttműködés. 

A Nagy Honvédő Háború folyamán évről évre tökélete
sedett a páncélos magasabbegységekkel végrehajtott üldözés 
művészete. Azokat a tapasztalatokat, amelyeket a csapatok 
az 1942—43-as hadműveletekben szereztek, a szabályzatok 
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és az utasítások általánosították. Ezek kimondták, hogy a 
hadtest tevékenysége az üldözés során merész kell legyen. 
Az előrevetett osztagoknak az üldözést megállás nélkül kell 
folytatniok. A dandár- és hadtestparancsnokoknak kellő időben 
kell támogatást nyújtani az előrevetett osztagoknak és bevetni 
a főerőket vagy a tartalékokat. A páncélos magasabbegységek 
ezeknek a követelményeknek a szellemében tevékenykedtek, s 
így elérték, hogy üldöző tevékenységük lendületes, szakadat
lan és egészében sikeres volt. 

Az üldözés sikerére mindenekelőtt a hadtest előrevetett 
osztagok tevékenységének jellege volt hatással. Az előrevetett 
osztagok azzal biztosították a hadtest főerők támadásának 
magas ütemét, hogy menetből leküzdötték az ellenség utóvédjei 
és tartalékai által gyorsan megszállt terepszakaszokat, átkeltek 
a vízi átkelőhelyeken és lendületesen betörtek a mélységbe. 
Az előrevetett osztagok sikerét nagy részben az biztosította, 
hogy lendületes előretörésük során nem bocsátkoztak hossza
dalmas harcba vagy lakott pontokért, az ellenség ellenállási 
csomópontjaiért, hanem megkerülték azokat, az elfoglalandó 
fontos objektumok felé törekedve. Mindez lehetővé tette az 
előrevetett osztagok gyors előretörését. Szemléltetően bizo
nyították ezt a 2. gárda harckocsi hadsereg harckocsi hadtes
teinek tapasztalatai, amelyek erős előrevetett osztagai 1945. 
január 16-án egy nap alatt 85—90 km-t nyomultak előre a 
visztula—oderai hadművelet során. Az a gyorsaság, ahogyan 
az előrevetett osztagok, majd később a hadsereg első lépcső
jének főerői kijutottak az ellenség varsói csoportosításának 
hátába, jelentős mértékben befolyást gyakorolt arra, hogy az 
ellenség megkezdte visszavonulását Varsó térségéből. 

Az üldözés lendületességének biztosítása szempontjából 
nagyon jelentős volt, hogy az előrevetett osztagok leleménye
sen leküzdjék a víziakadályokat. Ez abban is kifejezésre jutott, 
hogy a víziakadályokhoz való kijutásnál igyekeztek megelőzni 
a visszavonuló ellenséget és menetből elfoglalni a hidakat és 
átkelőhelyeket (26. harckocsi hadtest a volgai csatában, a 10. 
gárda harckocsi hadtest a visztula—oderai hadműveletben). 
Abban az esetben, ha az ellenség ezeket lerombolta, igyekez
tek a folyón átgázolni vagy a szükségátkelési és rendszeresített 
átkelési eszközöket felhasználva átkelni (a 3. gárda harckocsi 
hadsereg hadtestei a dnyeperi csatában, a 11. harckocsi had
test a Pilica folyón a visztula—oderai hadműveletben, a 7. 
gárda harckocsi hadtest a Spree folyón a berlini hadművelet 
során). 

Az üldözés magas üteme biztosításának fontos feltétele 
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volt az előrevetett osztagok rendszeresített átkelési eszközök
kel való ellátása, ha előre látható volt, hogy nagy víziakadá
lyok leküzdésére kerül majd sor. Hogy mennyire kedvezőt
lenül hatott a támadás általános ütemére, ha az előrevetett 
osztagok állományából hiányoztak a ponton eszközök, látható 
a 3. gárda harckocsi hadsereg magasabbegységeinek a dnyeperi 
csatában lefolytatott műveleteiből. A hadsereg — első lépcső
jében három hadtesttel — sikeresen üldözte a német fasiszta 
csapatokat 70 km széles sávban Romni térségéből Priluki, P e -
rejaszlav—Hmelnyickij irányában. Elől, 40 km-re a főerőktől 
elszakadva tevékenykedtek az előrevetett osztagok. Nem bo
csátkoztak hosszadalmas harcba az ellenség utóvédjeivel, ha
nem átlagosan napi 75 km-es ütemben törtek előre. A had
sereg előrevetett osztagai 1943. szeptember 22-én éjjel kijutot
tak a Dnyeperhez a bukrini kanyar térségében és hozzákezd
tek ahhoz, hogy a folyón menetből átkeljenek. Minthogy a 
három előrevetett osztag állományában nem voltak rendszere
sített átkelési eszközök, csak úgy sikerült átkelniök a Dnyepe
ren, hogy szükség átkelési eszközöket használtak fel. Ennek 
viszont az lett a következménye, hogy a folyó nyugati partján 
csak egy kis terjedelmű hídfőt tudtak elfoglalni Zarubenca és 
Grigorovka térségében, mivel a tüzérség és a harckocsik a 
Dnyeper keleti partján maradtak. Csak egy nap múlva érke
zett meg egy pontonos zászlóalj, amely segítségével szeptember 
23-án megkezdődött a harckocsik átszállítása. A váratlanság 
tényezője azonban megszűnt, az időt elvesztegették, előnyo-
mulásunk üteme a nyugati parton a minimálisra csökkent 
(IV2 km naponta), így az ellenségnek sikerült tartalékait össze
vonnia és heves ellenállást kezdett kifejteni a bukrini hídfő 
kiszélesítésével szemben. 

A páncélos magasabbegységek előrevetett osztagait a há
ború vége felé kezdték gyakrabban megerősíteni a rendszeresí
tett átkelési eszközökkel, üldözés végrehajtásakor. A visztula— 
oderai hadműveletben például azokat a harckocsi dandárokat, 
amelyeket a hadtestek előrevetett osztagaivá különítettek ki, 
megerősítették pontonos zászlóaljjal és úszó gépkocsi zászló
aljjal,3 ami rendkívül kedvezően éreztette hatását az üldözés 
folyamán. 

Olyan körülmények között, amikor az előrevetett oszta
gok a magasabbegységek főerőitől jelentős távolságra elsza
kadva (a távolság elérhette a 30 km-t vagy még ennél többet 
is) harcoltak, rendkívül fontos volt, hogy a hadtestek főerői 

3 A Palica, /Varta és Odera folyókat felső folyásuknál jelentős szakaszon 
nem borította jég 1944 januárjában. 
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idejekorán kihasználják az előrevetett osztagok által elért si
kereket. A szabályzat eme legfontosabb követelményének nem 
teljesítése balsikerhez vezetett, amint erről az 1. gárda harc
kocsi hadsereg 11. "gárda harckocsi hadtestének a Visztula— 
oderai hadművelet során szerzett tapasztalatai tanúskodnak, 
Az I. I. Guszakovszkij ezredes parancsnoksága alatt álló 44. 
gárda harckocsi dandár a hadtest előrevetett osztagában sike
resen tevékenykedve 1945. január 29-én este felé Hochwald 
térségében kijutott a mezeritci megerősített terepszakaszra. 
Az ellenség és a terep felderítése után a dandár a sötétség leple 
alatt — felhasználva az aknamezőkön és a vasbeton harckocsi
akadályok között levő felderített átjárókat — 30-án éjjel át
tört a megerősített körzeten keresztül és a hadtest főerőitől 
25 km távolságra elszakadva az Odera felé nyomult előre. A l i . 
gárda harckocsi hadtest főerői azonban elmaradtak az. előre
vetett osztagtól, nem használták ki idejében annak sikerét, ami 
azt eredményezte, hogy az ellenségnek sikerült ezt a rést be
tömnie és megakadályoznia a hadtestet abban, hogy a meze
ritci megerősített körletet menetből leküzdje. 

Az üldözés napi átlagos ütemének a növelése egyenes 
összefüggésben állt a páncélos magasabbegységek tevékenysé
gének folyamatosságával. Az üldözés folyamatosságát állandó 
súlyképzéssel érték el, ami abban nyilvánult meg, hogy idő
szakonként cserélték az előrevetett osztagokat, amelyeket a 
hadtestek első és második lépcsőinek erőiből különítettek ki. 

A legjellemzőbb ebben a tekintetben a 4. harckocsi had
sereg 10. gárda harckocsi hadtestének tevékenysége a visztula— 
oderai hadművelet során. A hadtest, amelynek kétlépcsős fel
építése volt és több mint 200 km-es távolságon keresztül ül
dözte az ellenséget, háromszor cserélte ki az előrevetett osz
tagokat. Az üldözés folyamán a hadtest mindhárom harckocsi 
dandára részt vett egy ideig az előrevetett osztagban, idősza
konként, minden 50—60 km után lecserélték őket. Ez a körül
mény lehetővé tette az ellenség üldözésének folyamatosságát 
és szakadatlanságát olyan ütemben, amely a napi 65 km-t is 
felülmúlta. 

A magasabbegységek üldöző tevékenységét a háború má
sodik, de különösen harmadik időszakában a széles körű ma
nőverezés, a határozottság és az erők főirányban való gyors 
összpontosítása jellemezte. Ezzel magyarázható az is nagyrészt, 
hogy az ellenség védelmének közbeeső szakaszait a harckocsi 
és gépesített hadtestek rendszerint menetből küzdöttek le. 

Szabállyá vált az ellenség gyengén megszállt védőkörletei
nek és nyitott szárnyainak kihasználása, amelyeket az előre 
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küldött felderítők tártak fel. A kikényszerített frontális csa
pásoknak voltak azonban olyan esetei is, amikor a megkerülést 
nem lehetett végrehajtani. Néha ilyen helyzetet eredménye
zett a rosszul megszervezett felderítés. Az ellenség védelme 
ellen indított arctámadás nem hozott a magasabbegységeknek 
sikert, ellenkezőleg, indokolatlan veszteségeket okozott és a 
támadás általános ütemének csökkenését eredményezte. 

Az üldözés lendületessége egyenes összefüggésben állt le
folytatásának folyamatosságával. Páncélos egységekkel végre
hajtott húszonnégyórás üldözés tapasztalatainak elemzése azt 
mutatja, hogy a magasabbegységek idejüknek átlagosan kb. 
30%-át fordították a harctevékenység folytatására. 24 óra ilyen 
időbeosztása biztosította az üldözés viszonylag magas napi át
lagos ütemét. Hangsúlyoznunk kell, hogy az üldözés éjszakai 
harctevékenység során volt a legsikeresebb. Az éjszakai vi
szonyok széles körű felhasználása — amelyek biztosították a 
harckocsi és gépesített hadtestek tevékenységének rejtettségét 
és váratlanságát —, a fontos terepszakaszok és objektumok 
menetből történő elfoglalását eredményezte. A bonyolult éj
szakai viszonyok azonban a parancsnokoktól nagyfokú hozzá
értést kívántak a harc megszervezése és vezetése terén — a 
csapatoktól pedig magas fokú művészetet abban, hogy meg
lepetésszerű és hatalmas csapásokat tudjanak mérni a sötétség 
leple alatt. A Nagy Honvédő Háború gazdag olyan tapasztala
tokban, amelyeket páncélos magasabbegységek szereztek ha
sonló tevékenységük folyamán. 

A 24. harckocsi hadtest 1942. december 23-án a középső
doni hadművelet során, az ellenség sikeres üldözése közben 
elérte Szkoszirszkaja helységét. A dandárok felzárkózása és a 
harckocsik üzemanyaggal és kenőanyaggal való feltöltése után 
V. M. Badanov tábornok hadtestparancsnok úgy döntött, hogy 
a nagy útcsomópont — Tacinszkaja állomás — elfoglalását 
éjjel hajtja végre. Evégett a hadtest december 24-re virradó 
éjjel bevetést hajtott végre Tacinszkaja irányában és átvágta 
a Tacinszkaja—Morozovszkij vasútvonalat (lásd 2. vázlat). Ez
után, a sötétség leple alatt a 24. harckocsi hadtest egy sorozat
vető osztály tűztámogatásával váratlan csapást mért Tacinsz-
kajára egyszerre három oldalról: az 54. harckocsi dandár dél
nyugatról, a 130. harckocsi dandár délről és a 4. gárda harc
kocsi dandár nyugatról. 

A váratlan, határozott, manőverező tevékenység eredmé
nyeképpen a hadtest birtokba vette Tacinszkaja állomást, meg
semmisítette az ellenség 1500 katonáját és tisztjét, 300 üzem
képes repülőgépét, 50 löveget kerített kézre és egyéb hadizsák-
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mányt is ejtett ebben a körzetben. Hasonló volt az 1. harc
kocsi hadtest tevékenysége a kelet-poroszországi hadművelet 
során végrehajtott üldözésnél, a 11. harckocsi hadtest tevé
kenysége a Visztula—oderai hadműveletben Radom városának 
birtokbavételénél (lásd a 3. vázlatot). 

Az üldözés sikerét nagy mértékben befolyásolta annak 
tűzzel való biztosítása. A magasabbegységek tűztámogatásá-
nak leghatásosabb eszközei az önjáró tüzérség és a sorozatvető 
egységek voltak, amelyek rendkívül nagy mozgékonysággal és 
tűzerővel rendelkeztek. Meg kell mondanunk, hogy a gyorsan 
mozgó hadtestek tüzérségi biztosítása sajnos nem volt mindig 
a kellő színvonalon. Ennek az volt a magyarázata, hogy a had
testek megerősítése néha nem volt elégséges, máskor pedig a 
tüzérségi eszközök maradtak el a hadtest főerőitől az üldözés 
folyamán. Így történt ez pl. a budapesti hadműveletnél, ami-
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kor a 45. gárda ágyús tüzér dandár — amely a 2. gárda gépe
sített hadtestnek volt alárendelve —•, a tüzérségi vontatók vi
szonylagos lassúsága miatt elszakadt a hadtesttől és ezzel veszé
lyeztette az ellenség egyes csoportjai elleni támadást és vesz
teségeket szenvedett. 

A páncélos magasabbegységeket támogató légierő fontos 
szerepet játszott a tűzbiztosítás terén. Egy harckocsi (gépesí-

3. sz. vázlat 

tett) hadtest támogatására 1—2 repülőhadosztályt rendeltek 
ki, a hadműveleti mélységben folytatott tevékenysége során. 
Leghatásosabban és leggyorsabban a csatarepülőkkel tudtak 
légicsapásokat mérni, a hadtestek igénylése alapján. A csata- és 
bombázó légierő lefogta és megsemmisítette az ellenség visz-
szavonuló egységeit, szétzúzta a visszavonulásának útjain levő 
hidakat és átkelőhelyeket. Ez egyszeriben csökkentette az el
lenség visszavonulásának ütemét, ami viszont lehetővé tette, 
hogy saját magasabbegységeink megelőzzék az ellenséget a 
fontos hadműveleti terepszakaszokra való kijutásban. Ezen kí
vül, a légierő felderítette az ellenség visszavonulásának útvo
nalait, rávezette az üldöző magasabbegységeket a roham tár
gyaira, támogatta az előrevetett osztagok és a hadtestek f őerői-
nek tevékenységét. 

A hadtestek és hadseregek törzseinél a légierő vezetésére 
hadműveleti csoportokat hoztak létre, ami lehetővé tette, hogy 
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gyorsan átirányítsák a támogató légierőt a páncélos magasabb
egységek érdekében folytatott célra "való rávezetésre. 

A légierő és a harckocsi magasabbegységek közötti szoros 
együttműködést segítette elő a repülőtéri manőver végrehaj
tása is, ami végeredményben meggyorsította az ellenség üldö
zésének általános ütemét. Ebben a vonatkozásban rendkívül 
jellemző volt a 2. gárda harckocsi hadsereg 9. gárda harckocsi 
hadtestének tevékenysége a visztula—oderai hadművelet során 
lefolytatott, üldözésnél. A hadtest a 47. gárda harckocsi dandár 
erőivel elfoglalta a Szohacsev város körzetében levő repülő
teret és addig fedezte azt a földi ellenség ráhatásával szem
ben, amíg a 265. vadászrepülő hadosztály át nem települt rá. 

A támogató légierő repülőtéri manőverének biztosítása 
szempontjából rendkívül jelentős volt az is, hogy a harckocsi 
hadtestek előretolt magasabbegységei mögött repülőtéri-mű
szaki zászlóaljak, valamint repülőtérkarbantartó zászlóaljak 
mozogtak előre. Ez lehetőséget nyújtott arra, hogy záros határ
időn belül előkészítsék a repülőtereket a légierő fogadására, 
amikor az az üldözés során áttelepült. 

Az ellenség páncélos magas abb egységekkel történő üldö
zésének feladatait a háború éveiben a lövész magasabbegysé
gekkel való szoros együttműködéssel oldották meg. Ezzel kap
csolatban hangsúlyozni kell, hogy a harckocsi (gépesített) ma
gasabbegységekkel folytatott párhuzamos üldözés, valamint a 
lövész magasabbegységekkel folytatott frontális üldözés gyak
ran a visszavonuló ellenséges csoportosítások bekerítéséhez ve
zetett. Ez történt a belorussziai, a kelet-poroszországi és egyéb 
hadműveleteknél. A legszorosabb együttműködés valósult meg 
a gyorsan mozgó magasabbegységek és a lövész magasabbegy
ségek előrevetett osztagai között. Utóbbiak, felhasználva az 
elöl működő harckocsi magasabbegységek sikereit, vagy fel
váltották azokat a birtokba vett szakaszon a további lendületes 
előnyomulás érdekében, vagy közös hadműveletekben vettek 
részt az ellenség fontos objektumainak elfoglalása végett. 

Az ilyesfajta együttműködés sikerei a háború végefelé 
egyre fokozódtak, - ami azzal magyarázható, hogy a lövész csa
patok előrevetett osztagai gazdag harci tapasztalatokat sze
reztek, megnőtt mozgékonyságuk és erejük. A mélyebb fel
adatok végrehajtása során a hadosztály erejű osztagok gyakran 
hadtestekké egyesültek vagy pedig hadseregerejű előrevetett 
osztagok működésére is sor került. Utóbbiak állományába a 
következő erőket osztották be: önálló harckocsi dandárokat 
vagy gépkocsi-szállítóeszközökkel rendelkező lövészezredeket, 
amelyeket tüzérségi önjárólövegekkel és harckocsikkal, soro-
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zatvető alegységekkel, páncélhárító tüzérséggel és műszakiak
kal erősítettek meg. Hasonló állományú előrevetett osztagot 
különített ki a 69. hadsereg a visztulia—oderai hadművelet so
rán lefolytatott üldözésnél. Az előrevetett osztag a 117. lövész 
hadosztály 240. lövész ezredét, a 12. önjáró-tüzér és a 68. harc
kocsi dandárt, a 33. nehéz harckocsi ezredet, a 8. harckocsi
vadász-páncéltörő tüzérdandár egy ezredét foglalta magába.4 

Ilyen erejű előrevetett osztag a hadsereg főerőitől 30 km-re el
szakadva is képes volt tevékenykedni. 

A Nagy Honvédő Háború tapasztalatai azt mutatták, hogy 
az üldözés sikerét nem lehetett csak azzal elérni, hogy a harc
kocsi (gépesített) hadtestek pontos és folyamatos együttmű
ködést szerveztek a lövész magasabbegységekkel, a tüzérséggel, 
a légierővel. Az üldözés sikeréhez az üldöző csapatok minden
oldalú biztosítása is hozzátartozott. E vonatkozásban meg kell 
jegyezni, hogy az üldözés folyamán nagy figyelmet szenteltek 
a harcbiztosításnak, beleértve az Összfegyvernemi hadsereg 
főerőitől elszakadva tevékenykedő hadtestek szárnyainak biz
tosítását is. E fontos feladatot — amely nem vesztette el jelen
tőségét korszerű viszonyok között sem —, úgy oldották meg, 
hogy időszakosan oldalvéd osztagokat küldtek ki, lesállásokat 
szerveztek az útcsomópontoknál a harckocsiveszélyes irányok
ban, felhasználták a mozgó záróosztagokat és a páncélelhárító 
tüzértartalékokat. 

Meg kell állnunk az üldözés műszaki biztosításának sajá
tosságainál. Ismeretes, hogy a páncélos magasabbegységekkel 
folytatott üldözés ütemére lényeges befolyást gyakoroltak a 
következő tényezők: az úthálózat állapota, a terep jellege, az 
ellenség védelmének jellege, a meteorológiai körülmények és 
az évszakok. Az ellenség — visszavonulása közben — aláak
názta az utakat, az útpadkákat és a terelőutakat, lerombolta 
a hidakat, torlaszokat és egyéb akadályokat hozott létre. Ezért 
a hadtesteknek minden rendelkezésükre álló műszaki eszközt 
és erőt fel kellett használniuk a terep felderítésére, a menet-
utak akadálymentesítésére, az utak javítására, oszloputak ké
szítésére, a víziakadályokon keresztül átkelőhelyek létesítésére 
és a harckocsizárakon keresztül átjárók^létrehozására. Az ön
álló harckocsi (gépesített) hadtestet (vagy a harckocsi hadsereg 
állományába átment hadtestet) a háború végefelé saját szer
vezetszerű műszak zászlóalján kívül, kezdték megerősíteni 
roham-műszaki és pontonos zászlóaljakkal, néha pedig úszó 
gépkocsi zászlóaljjal is. 

Ezeknek az erőknek és eszközöknek jelentős részét (külö-
4 Danyilov F. V. Radom-lodzi hadművele t . M., Vojenizdat, 1958. 183. o. 
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nősen az átkelési eszközöket) a hadtest előrevetett osztagok 
megerősítésére, mozgó záróosztagok és mozgásbiztosító oszta
gok létrehozására fordították. Utóbbiakat a hadtest főerők 
mozgásának útvonalaira küldték ki és ezek a háború vége felé 
egy-két műszaki századot, aknataposó harckocsikat és gyakran 
kész fahíd elemeket foglaltak magukban. Mindez lehetővé te t te 
a hadtestek akadálytalan előnyomulását és az üldözés ütemé
nek növelését, A napi 50—80 km-es magas ütem elérése a 
maga részéről azt eredményezte, hogy a visszavonuló ellen
ségnek nem sikerült megsemmisítenie oly fontos objektumokat, 
mint a hidakat, a vasúti csomópontokat stb. 

A visszavonuló ellenség üldözésének lendületességére és 
szakadatlanságára lényeges hatással volt az üldöző csapatok 
anyagi-technikai biztosításának pontossága és folyamatossága. 
Érdekes ennél a kérdésnél megjegyezni, hogy az üldözés idő
szakában növekedett az üzemanyag és a kenőanyag fogyasz
tása és csökkent a lőszeré. Ilyen feltételek között döntő jelen
tősége volt annak, hogy megoldják az üzemanyag csapatokhoz 
történő folyamatos utánszállítását. 

A harckocsi (gépesített) hadtestek ellátása az üldözés ide
jén bonyolult feladat volt. Ez azzal magyarázható, hogy a had
testek gyorsan elszakadtak ellátási bázisaiktól, megnyúltak az 
utánszállítás útjai, hiány volt a gépkocsi-szállítóeszközökben. 
Ezen okok következtében a harckocsi és gépesített hadtestek a 
lendületes üldözés közepette gyakran találták magukat üzem
anyag és lőszer nélkül. A hadtestek kényszerű megállása és 
várakozása az üzemanyag- és kenőanyag utánszállítására, e l 
kerülhetetlenül az üldözés ütemének csökkenéséhez vezetett, 
így pl- a 4. harckocsi hadtest a Voronyezs—kasztornojei had
művelet során több mint egy napig állt Kasztornoje körzetében 
üzemanyaghiány miatt. 

A gyorsan mozgó magasabbegységek folyamatos ellátásá
nak módjai tökéletesedtek. A hadtesteknél speciális, gyorsan 
mozgó gépkocsi osztagokat hoztak létre, amelyek a dandárok 
mögött mozogtak előre és bizonyos, nem nagy mennyiségű 
anyagtartalékokat vittek magukkal. Gyakorlatban volt az is, 
hogy a hadtesteket hadsereg szállítmányokkal erősítették meg. 
Ezen kívül, a harckocsi és gépesített hadtestek ellátására a 
háború harmadik időszakától kezdve több hadműveletnél be
vonták a szállító légierőt is. 

A 3. gárda gépesített hadtest a belorussziai hadművelet 
során folytatott lendületes üldöző tevékenysége közben 1944. 
július 2-a reggelére elfoglalta Vilejka városát, Itt azonban több 
mint 24 órát várakozott a harckocsi üzemanyag utánszállí-
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tásra. A hadtestet csak július 3-án estefelé látta el a szállító 
repülőerő 6400 kg üzemanyaggal. Miután az éjszaka folyamán 
feltöltötték a gépeket, a hadtest július 4-én reggel újra foly
tatta az üldözést. Hasonló eset történt az umáni hadműveletnél 
az ellenség üldözésekor, ahol a 2. és 6. harckocsi hadsereg ma
gasabbegységeinek a szállító légierő 1000 tonna rakományt jut
tatott el; 1945. augusztusában pedig Mandzsúriában a 6. gárda 
harckocsi hadsereg magasabbegységei lendületes tevékenységé
nek biztosítására a szállító légierő az összes üzem- és kenő
anyag 15%-át jut tat ta el a csapatokhoz, mert a harckocsi had
sereg nagyon távolra elszakadt az ellátási bázisoktól.5 A szál
lító légierő csekély létszáma azonban nem tet te lehetővé, hogy 
széleskörűen felhasználják őt erre a célra. 

Olyan körülmények között, amikor a hadtestek főerői 
üzemanyaghiány miatt megállni kényszerültek, a parancsnok
ság újra elosztotta a megmaradt üzemanyagot a dandárok kö
zött azzal a céllal, hogy biztosítsa az előrevetett osztagok to
vábbi előnyomulását. Ezzel érték el az üldözés szakadatlan
ságát, ugyanis a hadtestek (dandárok) előrevetett osztagai nem 
engedték, hogy a visszavonuló ellenség megkapaszkodjék a 
közbeeső terepszakaszokon. 

Az üldözés lendületének biztosítása szempontjából egyre 
nagyobb jelentősége volt a csapatok folyamatos ellátásának. 
Ennek elérése magas követelményeket támasztott a harci gé
pek harcászati-műszaki adatainak tökéletesítésével szemben a 
háború alatt. Ez mindenekelőtt a harckocsi (gépesített) had
testek fegyverzetében levő harckocsik és önjárólövegek akció
sugarára és gyorsaságára vonatkozott. Ugyanezzel kapcsolat
ban tökéletesedtek a háború folyamán a harci gépek üzemel
tetésének és javításának módjai. A harckocsi (gépesített) had
testek folyamatos tevékenysége nagyrészt a harckocsik és 
egyéb harci eszközök élettartamától függött. Ezek élettartama 
a háború folyamán megnőtt a tökéletesített javító-helyreállító 
szolgálat eredményeképpen. Azt a feladatot, hogy a harckocsi ma
gasabbegység harcképességét megőrizzék az egész támadó had
művelet alatt (következésképpen az üldözés folyamán is, amely 
időtartamának alapvető részét képezte) úgy oldották meg, hogy 
minden egyes megsérült harckocsit újra csatasorba állítottak, 
egy hadművelet folyamán átlagosan kétszer-háromszor is. 

Jóllehet, a mai, korszerű szovjet harckocsik és rohamlövegek 
akciósugara megnőtt és növekedett a két javítás között megtett 
úttávolság is, a harckocsi (gépesített) hadtestek anyagi-tech
nikai biztosításának azok a legésszerűbb módjai, amelyeket a 

5 Hadügyminisztérium Levéltára, 339. fond. 5201. leltár, 44. üi. 
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háború tapasztalatai tár tak fel, megtartották gyakorlati érté
küket korszerű viszonyok között is. 

A páncélos magasabbegységekkel folytatott üldözés len-
dületessége és eredményessége szempontjából szerepet játszott 
a vezetés rugalmassága és folyamatossága. Hogy a vezetés szer
vei közelebb kerüljenek a csapatokhoz és biztosítsák a vezetés 
mozgékonyságát és folyamatosságát a lendületes előretörés 
folyamán — a páncélos magasabbegységek törzseit két lép
csőre tagozták: a parancsnok harcálláspontjára és a hadtáp ve
zetési pontra. A vezetés első lépcsőjének állományából (PH) 
különítették ki a törzs hadműveleti csoportját, amely a had
műveleti, a felderítő és a híradó osztály tisztjeiből tevődött 
össze. Élén a magasabbegység parancsnoka vagy helyettese 
állt. A hadműveleti csoport a főerők élén mozgott előre a leg
fontosabb irányban. Ennek megfelelően osztották el a vezetés 
első lépcsőjének híradóeszközeit, mégpedig úgy, hogy mind a 
parancsnoki harcálláspont, mind a hadműveleti csoport szá
mára híradóeszköz tartalékot képeztek, 

A magasabbegységek tevékenységének magas fokú manő
verező és lendületes jellege a vezetési pontok gyakori változ
tatásával járt. A vezetés az üldözés folyamán a következő mó
dokon történt: rádión leadott rövid harcintézkedések útján és 
a parancsnokoknak az alárendeltekkel való személyes érint
kezés útján, amikor is utóbbiak a mozgó híradóeszközök segít
ségével gyorsan megjelentek a döntő pillanatokban a harc leg-
felelősiségteljesebb szakaszain. A vezetésnek ez a szervezete az 
elmúlt háború viszonyai között bevált. 

Röviden összegezve az elmondottakat, megállapíthatjuk, 
hogy háború előtti nézeteink alapvető tételei — a visszavonuló 
ellenség páncélos magasabbegységekkel történő üldözésének 
szerepét, helyét, megszervezését és végrehajtását illetően — 
gyakorlatilag beigazolódták, és hogy ezek a tételek a Nagy 
Honvédő Háború folyamán továbbfejlődtek. 

A mély hadművelet problémái megoldásának fényénél a 
szovjet csapatok a háború egész ideje alatt tökéletesítették a 
szakadatlan üldözés megszervezésének és lefolytatásának mód
jait és azokat a módszereket, amelyekkel elérték a magasabb
egységek előnyomulásának magas ütemét. A páncélos csapatok 
értékes harci tapasztalatokkal gazdagodtak a nagy mélységben 
folytatott lendületes üldözés területén, amely nem hogy el
vesztette volna időszerűségét a korszerű háború viszonyai kö
zött, hanem éppen ellenkezőleg, még nagyobb gyakorlati jelen
tőségre te t t szert a szovjet csapatok hadművészetének további 
tökéletesítése terén. 
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KÖZLEMÉNYEK 

EMANUEL GYÖRGY MAGYAR TESTŐR, 
A LIPCSEI CSATA OROSZ HŐSE 

Tardy Lajos 

A leningrádi Ermitázs csodálatos termeit járva, minden 
turista szívesen időz el a „Vojennaja gallereja 1812"-ben, a 
Napóleon elleni honvédő háború hőseinek csarnokában. Itt 
láthatók a világhódító Grande Armée-t legyőző orosz hadsereg 
legkiválóbb tábornokainak művészi kivitelű arcképei, George 
Dawe angol festőművész (1781—1829) alkotásai, aki I. Sándor 
cár megbízásából örökítette meg ecsetjével a diadalmas had
vezéreket. 

A hadtörténelemből jól ismert nevek között magyar, szem
pontból Georgij Arszenyevics Emánuel tábornok, a lipcsei csata 
hőse ragadja meg figyelmünket, hiszen — Magyarországon 
született és Kisfaludy Sándorral együtt volt gárdista a bécsi 
magyar nemesi testőrségben. 

1775. április 2-án született a Temes megyei Versecen; ősei 
Szerbiából vándoroltak be. Alig tizenhárom éves volt, amikor 
már ízelítőt kapott a katonai életből. A II. József által köny-
nyelműen elindított törökellenes támadó háború a gyenge had
vezetés és más okok következtében 1788-ban válságos szakaszba 
jutott. A császári seregek magukra hagyták a délvidéket; más
félszáz falu állt lángokban vagy hamvadt már el, amikor Ver-
sec előtt is török csapatok jelentek meg. A találékony és bátor 
lakosság azonban cselhez folyamodott. Mint a Bánát történet
írói, Szentkláray és Milleker is leírják, hatalmas tábortüzek
kel, puskadurrogtatással, trombita- és dobszóval azt a hitet 
keltették a törökben, hogy a császári hadsereg Verséénél szán
dékozik visszaütni. Az inkább fosztogatással, mint tervszerű 
hadműveletekkel foglalkozó törökök ezért kitértek a „döntő" 
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csata elől és nem támadták meg a várost. . . Emánuel tábor
nok, a későbbi lipcsei hős még hajlott korában is emlegette, 
hogy a furfangos védelmet kieszelő Hennemann Jakab versééi 
gazda mellett (aki az uralkodótól ezért magyar nemességet ka
pott) ő szervezte meg a verseci gyermekeket, akik éktelen dob
szóval, lövöldözéssel sikeresen rászedték a törököket. 

Tizenhat éves, amikor közemberként belép a Splényi-gya-
logezred kötelékébe. Megkezdődött a végtelenbe nyúló francia 
háború és az ifjú Emánuelt rövidesen a rajnai hadszíntéren 
találjuk. A hadi jelent esek ismételten megemlékeznek vitéz 
magatartásáról; Landau-nál, majd Weissenburg mellett súlyo
san megsebesül. A heidelbergi kórházban ápolják, csaknem re
ménytelen állapotban, de fiatal, erős szervezete végül is győze
delmeskedett. Káplárrá léptetik elő és 1793. december 25-én 
megkapja az első, méghozzá igen ritka kitüntetést: az arany 
vitézségi érmet. 

Az ifjú tiszthelyettes merész haditetteinek híre eljut Te
rnes megyéhez is, ""mely felvételre javasolja a magyar nemesi 

271 



testőrséghez. A megye javaslatát el is fogadják; persze a harc
téren tanúsított kiemelkedő bátorság egymaga nem lett volna 
elegendő a közrendű ifjú számára a gárdista-állás elnyerésé
hez, de mivel apja időközben megkapta a magyar nemességet, 
így a fiú előtt megnyílt az út a legirigyeltebb katonai beosztás 
felé. 

Emánuel György 1794 decemberétől 1797 februárjáig szol
gált a bécsi magyar testőrségnél, melynek haladó, hazafias köz
szelleme, hazánk művelődéstörténetében, irodalmi életünk ki
alakításában vitt nagy jelentőségű szerepe közismert. Emánuel 
György bécsi esztendői alatt olyan bajtársakra és barátokra 
tehetett szert, mint pl. Kisfaludy Sándor és olyan elöljáró
val dicsekedhetett, mint Báróczy Sándor, a nagyérdemű író és 
műfordító. 

Gárdista évei azonban idő előtt félbeszakadtak, mert a 
testőrség új kapitánya német mintára kidolgozott szervezeti 
szabályzatot vezetett be, mely kicsinyességeivel, az árulkodás 
meghonosításával vérig sértette az önérzetes testőröket, akik
nek egy része inkább otthagyta a rajongott szolgálatot, sem
mint hogy a szolgalelkűséget meghonosító Splényi báró pa
rancsnoksága alatt maradjon. Kisfaludy a felső-olaszországi 

• garnizon-szolgálatot választotta, mások hazamentek gazdál
kodni — Emánuel merész fordulattal Oroszországba távozott, 
ahol ekkor már sok hazánkfia futott be igen magas pályát. 

Különös véletlen folytán már Moszkvába érkezése napján 
a „vengerszkij mundir"-ba öltözött Emánuel alakja magára 
vonja I. Pál cár figyelmét. Magához kéreti a volt testőrt és 
főhadnagyi ranggal felvéteti a testőr-huszárezred állományába. 

Ezzel kezdetét veszi Emánuel György eseményekben, di
csőségben gazdag, végig töretlen orosz katonai pályafutása. 

A kijevi dragonyos ezred kötelékében vesz részt 1806— 
1807-ben a franciák elleni háborúban, a poroszországi harcté
ren. Pultusz-nál, már mint ezredes, győzelmes csatában súlyo
san megsebesül. Felgyógyulása után ezrede élén küzd a hut-
stadti ütközetben. 1808-ban már az Anna-rend lovagja. 

1809-ben Oroszország és Ausztria között is hadiállapot ke
letkezik. Emánuelt fontos beosztás várja, de a sok csatát látott 
tiszt kérelemmel fordul az uralkodóhoz: mint volt magyar tiszt 

' 'összeférhetetlennek érzi, hogy esetleg honfitársai ellen kelljen 
harcolni és más beosztást k é r . . . 

Rövid nyugalmi időszak után kezdetét veszi az emléke
zetes 1812. év — a honvédő háború esztendeje — melyből 
Emánuel György legnagyobb önfeláldozással vette ki részét. 
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Június 28-án a kijevi dragonyosok és ahtirkai huszárok 
élén Mir mellett súlyos csapást mér a franciákra. Haditetteiről 
Bagration valóságos magasztalással emlékezett meg s egy sor
ban említi Platovval, Ilovajszkijjal, és a többi kiváló orosz 
vezérrel. 

Augusztus 24-én Borodinónál a Tolsztoj által örök hír
névre emelt sevardinói erődöt fedezi ezredeivel; ez volt a had
járat legvéresebb ütközete. Emánuel is megsebesült — apósa 
mellette esett el —, de szeptemberben, lábadozó állapotban 
már a tarutinói táborban van. 

A borodinói csatában tanúsított vitézségéért megkapja a 
György-keresztet. 

Részt vesz a malojaroszlaveci ütközetben, majd a francia 
utó veddel harcol, olykor egész zászlóaljakat foglyul ejtve. De
cember 26-án már vezérőrnagy. 

Az orosz hadsereg az ország határain túl is üldözi a meg
vert, de még nem végleg legyőzött ellenséget. Emánuel tábor
noknak most az a feladata, hogy a francia helyőrségekkel meg
rakott poroszországi erődöket ostrommal vegye be. Módiin, 
Glogau, Zwickau jelzik itteni működésének mérföldköveit, de 
a bautzeni győzelem is jelentős mértékben az ő nevéhez fű
ződik. 

A fegyvernyugvás után Emánuel katonai sikerei még ma
gasabbra íveltek és százötven évvel ezelőtt, a lipcsei csatában 
érték el tetőpontjukat. Tábornok létére néhány szakasszal mé
lyen az ellenség vonalai mögé hatol be. Egy francia zászlóaljra 
bukkan és személyes vitézségével, példamutatásával nemcsak 
kivágja csapatát a veszedelemből, hanem sikerül foglyul ejtenie 
az egyik francia vezért, Lauriston grófot, Napóleon egykori , 
követét az orosz udvarnál. 

Lauristont maga Emánuel tábornok kíséri I. Sándor cár
hoz, aki személyesen tüntet te ki újabb hőstettéért. Viszont 
Blücher tábornagy végig súlyosan neheztelt Emánuel tábor
nokra, amiért a francia vezért nem hozzá, a szövetséges csa
patok főparancsnokához kísértette . . . 

A hadiszerencse a háború végéig hűségesen kitart Emánuel 
tábornok mellett. Végig részt vesz az ütközetekben, ő foglalja 
el a Párizs melletti erődöket, majd Clichyn keresztül Neuilly-
be érkezik és részt vesz Párizs megszállásában. 

Egy hónapig tartó párizsi állomásozás után hazavezeti 
ezredeit Oroszországba; útközben azonban nem tagadja meg 
önmagától, hogy meglátogassa szeretett szülővárosát, Versecet 
és nagyszámú rokonait. 
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Hazaérkezve altábornagyi rangot kap s mint a Legfelső 
Katonai Bíróság tagja működik egészen 1825. december 14-ig, 
amikor az új cár, I. Miklós kinevezi a kaukázusi határvidék 
parancsnokává. 

Nem célunk, hogy kaukázusi hadműveleteit, maradandó 
értékű szervező tevékenységét ismertessük, viszont itteni mű
ködése más szempontból is emlékezetes. Emánuel György — 
aki ekkor már lovassági tábornok, mai elnevezéssel vezérez
redes — szervezte meg és vezette személyesen 1829-ben az 
addig ember nem jár ta Elbruszra az első tudományos felfe
dező expedíciót, melyben egy másik honfitársunk, Besse János 
Károly is részt vett. Besse számtalan reánk maradt feljegyzé
sében és levelében emlékezik meg arról, hogy Emánuel tábor
nok, amellett, hogy Oroszország hűséges fiává vált, teljesen 
megőrizte szülőhazája iránti szeretetét és ragaszkodását is. 

Besse útrakelése előtt ajánlólevelet kért Emánuel tábor
nok öccsétől, aki egy magyar gyalogezred tisztjeként szolgált, 
és unokaöccsétől, Demelich Jánostól, aki — mint egykor nagy
bátyja — a bécsi magyar testőrség gárdistája. „Mind a ketten 
nekem levelet fognak adni és előre is engemet kértek, hogy 
elérkezésemmel Sztavropol Városában, a melly a Caucasusi 
Guberniumnak fő hele, egyenesen ezen Generálishoz szóljak 
be, a ki engem igaz hazai szívvel fog fogadni" — írja útrakelése 
előtt a magyar utazó. 

Besse Jánosnak nem volt oka a csalódásra; Emánuel gene
rális honfitársi szeretettel fogadta a magyar világjárót, aki 
csatlakozott az expedícióhoz, melyen az Orosz Tudományos 
Akadémia négy tagja is részt vett. Néhány mondat Besse fel
jegyzéseiből, melyeket az Országos Széchényi Könyvtár kéz
irattára őriz: ,,A' Generalis igaz barátságos szívvel fogadott és 
többé egymástól el nem váltunk. Az utazásunk számtalan me
redek kősziklák és veszedelem között 20 napig tartott, a' melly 
idő közben 400 verstnél többet lóháton hátra hagytunk. Elbruz 
lábánál táborunkat felvertük és három napig ezen 8000 lábnyi 
magasságú völgyön mulattunk, hogy a Petersburgi Academi-
cusoknak lehessen idejök Elbruzt felmérni, és annyira a' meny
nyire lehet, a hegyre felmenni. De csak felinél egy kevéssé 
fellyebb érhetett, egyedül egy kabardai ember méhetett a 
hegynek csúcsára, a' honnan két követ lehozott, a' mellyeknek 
fele darabját a' Generalis nékem által adott, hogy a' Magyar 
Museumban letehessem. így tehát a' mit Pallas, Güldenstädt, 
Klaproth 's a t. lehetetlennek tartottak, a' Generalis Emanuel 
nagy szive véghez vitte." 
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Emánuel vezérezredes parancsára a táborozás helyén kő
táblát állítottak fel, melynek szövege az expedíció történetét 
örökíti meg. 

Az Orosz Tudományos Akadémia az Elbrusz-expedíció 
megszervezésével és véghezvitelével kapcsolatos érdemeiért 
még ugyanazon év október 22-én tiszteletbeli tagjai sorába vá
lasztotta. 

1831. július 1-én a kaukázusi hegyi törzsek elleni hadmű
veletek során ismét súlyosan megsebesül. Egészségét többé 
nem nyerte vissza, nyugállományba vonult, de a mind jobban 
elhatalmasodó betegség 1837. január 14-én végzett vele. 

Élete, a XVIII. század végi magyar—orosz—szerb kapcso
latok jegyében lepergett pályafutása, a lipcsei csatában véghez 
vitt fegyvertényének százötvenedik évfordulója megérdemli, 
hogy emlékének megőrzéséből kivegyük részünket. 
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AZ ORSZÁGOS HADTÖRTÉNETI MÜZEUM 
EGYENRUHAGYÜJTEMÉNYE 

(Rövid ismertetés.) 

A XVII—XVIII. század fordulójától kezdve az egyenruha 
a hadseregnek egyik fontos külső ismertetőjele. 

Egy hadsereg múltjáról készült kiállítás, amely csak a 
fegyvereket mutatja be, azon öltözeti tárgyak nélkül, amelyek
ben a harcokat megvívták, nem nyújtana teljes képet a láto
gatóknak. Az elmúlt 100 évben az egyenruha a színével, a 
minőségével, a célszerű vagy célszerűtlen voltával befolyásolta 
egy-egy hadjárat vagy csata kimenetelét. (PL: az osztrák gya
logság fehér kabátja a porosz—osztrák háborúban.) Ezzel ma
gyarázható, hog^í minden katonai múzeum — így az Országos 
Hadtörténeti Múzeum is —, igen nagy súlyt helyez az egyen
ruhák gyűjtésére és kiállítására. 

Szorgalmas és kitartó munka szükséges egy-egy textil
gyűjtemény létrehozásához, de talán még nagyobb munkát, 
sőt gondot jelent a gyűjtemény anyagának megőrzése. Míg 
egyes gyűjteményféleségeknél a magas anyagi érték miatt az 
őrzésre kell nagy gondot fordítani, addig a textilgyűjtemé
nyeknél a zsugorodás meggátolása, az eredeti színek megőrzése 
és a rovarkártevők elleni védekezés jelentik a legfontosabb 
tennivalókat. 

A múzeum egyenruha-készletének alapját képezte az az 
öntevékeny gyűjtés, amelyet gyűjtő szenvedélyű katonák az I. 
világháború alatt végeztek. A 133 napig tartó Magyar Tanács
köztársaság idején kelt a múzeum alapításáról szóló okirat, 
amely már szervezett formában tette lehetővé a gyűjtés foly
tatását, megfelelő anyagi keretet biztosítva e munkához. Az 
egyenruhagyűjteményt is, :a többi gyűjtemény csoporthoz ha
sonlóan, ajándékozás, kiutalás és vásárlás útján gyarapították. 

Igen számottevő volt azoknak az egyenruházati darabok-
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nak a száma, amelyek ajándékozás révén kerültek a múzeumba. 
Egyrészt magán személyek: tényleges katonák és tartalékosok, 
önként vagy felkérésre ajándékba adták a már nem rendsze
resített öltözeti cikkeiket, illetve elhunyt katonák hozzátartozói 
az elhunyt viselte katonaruhákat. Másrészt külföldi hadsere
gek kölcsönösségi alapon vagy csak a fiatal intézmény támo
gatásának a szándékával sok esetben egész ruhasorozatokat 
ajándékoztak a múzeumnak. 

A katonai ruházati anyagszertárból történt kiutalásokkal 
főleg 1910—1920. közötti anyaghoz jutott a múzeum. Az Oszt
rák—Magyar Monarchiában 1909-ben rendszeresítették a csu
kaszürke színű, majd 1915-ben a tábori szürke színű tábori 
ruhát, ez utóbbit megkapta a lovasság is az addig viselt színes 
ruha helyett, 1916-ban pedig az úgynevezett egységes ruhát 
rendszeresítették, később nyersanyag hiányában egyéb válto
zatokat is bevezettek. Mindezekből maradt néhány darab a 
ruházati anyagszertárban, melyek a múzeum birtokába kerül
tek. Megkapta ezenkívül a gyűjtemény a Tanácsköztársaság 
Vörös Hadserege számára készült úgynevezett Lenin-sapkákat 
és a Horthy-féle „nemzeti hadsereg" egyenruhájának kísérleti 
darabjait is. 

A gyarapítás harmadik módja volt a vásárlás, belföldi és 
külföldi magánosoktól, valamint alkalmanként külföldi aukció
kon. 

A leltárkönyvek részbeni elpusztulása miatt a gyűjtemény 
1944 évi állománya ma már nem állapítható meg. Biztosan nem 
vetekedhetett olyan külföldi gyűjteményekkel, amelyek a régi 
központi katonai anyagszertárakból fejlődtek hadi-, vagy ka
tonai múzeumokká, mivel az utóbbiak 2—300 éves gyűjtemé
nyével szemben a Hadimúzeum csak 2 és fél évtizedes volt. 
A nyilvántartási okmányok megmaradt töredékeiből azonban 
arra lehet következtetni, hogy jelentős értéket képviselt. 

1944-ben a nyilas vezetők kiadták az utasítást, hogy a Hadi
múzeum anyagát is nyugatra kell „menteni". A ládákba cso
magolt tárgyak Somlóvárig jutottak, ahol azután a talált tár
gyak valódi értékét nem ismerő emberek minden valamennyire 
is használható darabot széthordták az őrizetlenül maradt mú
zeumi anyagból. Nincs az országban még egy múzeum, amelyik
nek az anyaga ilyen mértékben károsodott. 

Mi maradt meg a felszabadulás .előtti gyűjteményből? Az 
1848—49-^es szabadságharcos egyenruhák egy része, csákók, 
kardbojtok, szolgálati övek, karszalagok és egyéb kisebb tár-
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gyak, a későbbi időből pedig a különböző katonai felső ruha
darabok közül néhány atilla és dolmány, köpeny és nadrág. 

Nemcsak a gyűjtemények károsodtak meg, hanem maga 
a múzeum-épület is. Az épület helyreállításával párhuzamo
san kellett a gyűjteményeket is fejleszteni. Vissza kellett szál
lítani Somló várról ami megmaradt, majd lassú szorgos mun
kával az új gyűjteményt kialakítani. Elősegítette a gyűjtemény
fejlesztést a felszabadulás előtti ruházati anyagok kiutalása a 
központi ruharaktárból, amelyek közt számos német katonai 
öltözeti darab volt. Ez utóbbiak egy részét csereanyagként le
hetett felhasználni és így sikerült a különböző jelmezßölcsön-
zőktől a múzeum szempontjából érdekesebb darabokat meg
szerezni. 

A felszabadulás után a gyűjtemény fejlesztésének hasonló 
módszerei voltak, mint a korábbi időben, csak a különböző 
módok között aránybeli eltolódások történtek. Az ajándékozók 
között a magánosok száma igen megcsappant és így az ajándé
kok között legjelentősebbek a külföldi hadseregek, pontosab
ban a baráti néphadseregek részben viszonzott ajándékai. A ki
utalások lehetővé tették, hogy a Hadtörténeti Múzeum gyűj
teményébe bekerüljenek a Magyar Néphadsereg különböző 
mintájú öltözeti darabjai. A vásárlással ma már sokkal keve
sebb tárgyat szerez meg a múzeum, mint felszabadulás előtt. 
Sokan nem gondolják, hogy a múzeum is szívesen vásárolna 
meg különböző katonai viseleti darabokat, és a Jelmezkölcsönző 
Vállalatnak adják el azokat. így előfordul, hogy múzeumi 
szempontból egyedülálló darabok egyszerű jelmezként kopnak 
el. Ezeknek a daraboknak a megszerzése sajnos, szinte lehetet
len, technikai és adminisztratív okok miatt. 

Ä 
Az Országos Hadtörténeti Múzeum egyenruha-gyűjtemé

nye két részre osztható: a magyar és magyar vonatkozású, il
letve a külföldi anyagra. 

Az első csoportba sorolható az 1848—49-es szabadságharc 
honvédségének, az Osztrák—Magyar Monarchia közös hadse
regének és magyar honvédségének, a Magyar Tanácsköztársa
ság Vörös Hadseregének, a Horthy-hadseregnek, valamint a 
Magyar Néphadseregnek egyenruházati anyaga. 

A második csoportba tartozik minden más ország had
seregének egyenruházati tárgya. 

Az egyenruha-gyűjteményben nem találhatók XVIII. szá
zadi tárgyak, de még a XIX. század első harmadát is csak né
hány katonai öltözeti darab képviseli. 
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A magyar, illetve magyar vonatkozású tárgyak közül idő
rendben először kell említeni az osztrák császári-királyi had
sereg 1840. M. darabjait. A múzeum birtokában ezek közül 
csak olyanok maradtak meg, amelyeket magyar legénységű ez
redek viseltek, így egy fehér színű, sötétbarna haj tokás gya
logos legénységi frakk, az ujjhajtókáján a jellegzetes „medve
köröm" jelzéssel, továbbá néhány nuszárdolmány, melyeket 
még a szabadságharcban is viseltek. A 15—17 pár mellzsinórral 
díszített dolmányoknak csiak a szabása azonos, de színük kü
lönböző és zsinórzatuk — a tisztieken — a gomb színének meg
felelően arany vagy ezüst. A legénységi dolmányon a gomb 
színétől függetlenül a fekete beszövéses sárga zsinórzat volt 
rendszeresítve. 

Az 1848-as honvédsereg ruháiból néhány szép példány van 
a gyűjteményben. Legjellegzetesebbek a honvéd gyalogság 
kávébarna színű vöröszsinóros atillái, amelyek a legjobban el
térnek a korabeli osztrák gyalogság kabátjaitól. Ugyanis, a 
honvédsereg többi fegyverneménél igen híven követték az 
osztrák példát a ruha színében és szabásában. Az atilla elké
szítésekor fő szempont volt a magyaros szabás, a barna színt 
inkább csak a kényszer szülte. Egy példányban maradt meg a 
honvéd vezérkar tiszti zekéje, amely a dolmánytól eltérően 
csak 5 pár mellzsinórral volt díszítve. Ez a darab színében kö
vette az osztrák vezérkariak sötétzöldjét. A hozzávaló csákón 
ugyancsak zöld tollforgó van. A szabadságharc két tábornoká
nak atillája a gyűjtemény szinte két legértékesebb darabja. 
Az egyiket az angol származású Guyon Richárd, a másikat 
pedig az aradi 13 egyike, Kiss Ernő viselte. Ezeknek a dara
boknak is ugyanaz a szabása, mint a honvéd atilláknak, csak szí
nük azonos az osztrák tábornoki világoskékkel. Ugyancsak 
megbecsült példány ebből az időből egy kék színű, fekete zsi
nóros nemzetőri atilla, a hozzátartozó csákóval és szolgálati 
övvel. Ezeken kívül még néhány csákó, szolgálati jelvény és 
egyéb kisebb tárgy emlékeztet a honvédsereg ruházati felsze
relésére. 

A szabadságharc idejéből megmaradt ruházati tárgyak leg
nagyobb része igen jó állapotban van. A készítésük óta eltelt 
több mint egy évszázad alatt igen nagy gondot fordítottak őr
zésükre és sikeresen megóvták a rovarkártevőktől azokat. 

Az olaszországi magyar légióban sok magyar szabadság
harcos vett részt, de ezek öltözetéből csak két tiszti és egy le
génységi sapkát őriz a múzeum. 

Az 1867-es ún. kiegyezés után létrejött — első — magyar 
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királyi honvédségben, illetve a közös ' hadseregben viselt ruhá
zat a gyűjteményben jelentősebb részben van képviselve. Ezen 
tárgyak legnagyobb hányada az 1890 és 1918 közötti évekből 
való. E csoportra különösen, de az egész gyűjteményre általá
nosan is jellemző, hogy a dísz-, illetve társasági ruhák szere
pelnek legnagyobb számban. A szolgálati vagy tábori ruhák 
kisebb arányban fordulnak elő. Az I. világháború előtti idők
ben a díszruhák igen költségesek voltak, nagy gonddal tárol
ták és sokan emlékként is megőrizték azokat. A szolgálati 
ruhák pedig a fokozottabb használat következtében elkoptak 
és nem tartották megőrzésre méltónak. Az 1890—1918 közti 
anyag legnagyobb része tiszti fejfedőkből és kábátokból: dol
mányokból és atillákból áll. A legénységi ruha szinte fehér 
holló a sok tiszti darab között, és ha van egyáltalán ilyen, az 
is legnagyobb részt egyévi önkéntesek extra darabja. Nagy 
anyagi értéket képvisel e csoportban egy „magyar öltözetű cs. 
és kir. tábornok"-i díszruha, amely skarlátvörös atillából és 
csizmanadrágból, kócsagtollforgós nyestprém kalpagból, nyest-
prémszegélyes „gyöngyszürke" (fehér) mentéből és a magyar 
díszcsizmából áll. Ez az öltözet bőven van díszítve kitűnő 
arany lánczsinórzattal és paszománnyal, melyen a készítése óta 
eltelt 6—7 évtized semmi nyomot nem hagyott. 

I t t érdemes megjegyezni, hogy ebből a korból való ruhák 
még egyes családoktól előkerülhetnek. A múzeum az utóbbi 
években vásárolt meg egy teljes 1909. előtt viselt m. kir. hon
véd huszártiszti díszruhát és egy-egy cs. és kir. huszártiszti 
köpenyt és mentét, valamint egy m. kir. honvéd tüzértiszti 
nyári vászonzubbonyt, egy majdnem teljes tüzértiszti társasági 

» ruhát és két pár I. világháború előtti csizmát. Mindezek a da
rabok igen jó állapotban vannak. 

Az I. világháború idején viselt tábori ruhákból nagyon 
kevés maradt meg: néhány köpeny, négy-öt zubbony, két mente 
és három-négy nadrág, valamint számos sapka van a múzeum 
birtokában. Egy csukaszürke tábornoki köpenyt és két hasonló 
színű legénységi térdnadrágot három éve szerzett meg a mú
zeum csere útján a Jelmezkölcsönző Vállalattól. 

A Magyar Tanácsköztársaság 133 napos fennállása alatt 
Vörös Hadserege számára külön ruhát nem rendszeresített, ha
nem a különféle I. világháborús ruhákat használták fel. Csu
pán a hadsereg egy részét látták el az úgynevezett „Lenin-sap
kával". Ez egy puha tetejű tányérsapka ellenzővel, az ellenző 
felett zsinórral és elöl középen egy vörös posztóval bevont 
gombbal. E sapkák közül egyet személyi vonatkozása miatt 
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külön kell megemlíteni, ezt ugyanis Stromfeld Aurél viselte, 
aki a felvidéki hadjárat befejezéséig a Vörös Hadsereg vezér
kari főnöke volt. E sapkán egy széles vörös és két keskeny 
sárga körbefutó csík jelzi viselőjének beosztását. A Vörös Had
seregben ugyanis eltörölték a rangjelzéseket, csupán a beosz
tást jelezték a karon és a sapkán különféle csíkokkal. 

A második m. kir. honvédség, vagyis a Horthy-hadsereg 
szolgálati és tábori ruházati anyagából néhány darab van csak 
a gyűjteményben, ezenkívül atillák és úgynevezett társasági 
zubbonyok. Két éve sikerült megszerezni egy volt vezérezredes 
teljes tábori egyenruháját. 

A II. világháború idején Magyarországon aránylag kevés 
volt azoknak a száma, akik felismerve az igazi ellenséget, be
kapcsolódtak a fasizmus elleni harcba. Ezek egy része a szov
jet hadsereg soraiban, más része partizánként harcolt. Akik a 
szovjet hadseregben harcoltak, azok szovjet egyenruhát visel
tek, így Kassai Géza és fia Oldner Vladimir, akiknek szovjet 
tiszti ruhái ajándékként kerültek a gyűjteménybe. 

A partizánok öltözete korántsem volt egységes, de ez ter
mészetes is. Nem reguláris hadsereget alkottak, hanem kisebb 
csoportokban tevékenykedtek. Ruhájuk attól függött, hol és 
milyen körülmények közöt kezdték meg partizántevékeriysé-
güket. Kevésnek maradt meg a „partizánruhája", akinek meg
maradt, az a múzeumnak juttatta. így került a múzeum tu la j 
donába — csak két nevesebb partizánt említve — Úszta Gyula 
és Fábry József partizán ruhája. 

A Magyar Néphadsereg öltözeti darabjaihoz kiutalások r é 
vén jutott a múzeum. A felszabadulás óta rendszeresített kü
lönféle ruhák közül képviselve vannak a tiszti társasági ruhák, 
valamint a legénységi öltözetek. E csoportra a teljesség jel
lemző, értve ezalatt, hogy egy-egy öltözet a fejfedőtől a láb
beliig megvan. Ennek az anyagnak a gyűjtéséről később még 
lesz szó. 

Ajándékként kerültek a gyűjteménybe Szalvai Mihálynak 
és Varga Gyula Andrásnak, a néphadsereg két elhunyt altábor-
nagyának ruházati cikkei, valamint az 1956-os ellenforradalom
ban mártírhalált halt Sziklai Sándor vezérőrnagy zubbonya. 
A fentebbi személyi vonatkozású darabokat nem tekintve, alig 
egy tucatra tehető azoknak a daraboknak a száma, amelyéket 
a néphadereg katonái ajándékoztak a múzeumnak. 

A külföldi hadseregek egyenruha darabjai közül időrendi 
sorrendben egy Napóleon-kori francia gránátos frakkot kell 
megemlíteni. A XIX. század első felét még a következők kép-
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viselik: egy 1815. M. porosz huszár tiszti dolmány és egy 1836. 
M. porosz huszár tiszti mente. 

A századforduló és az 1. világháború idejéből csak sapkák, 
csákók és sisakok találhatók a gyűjteményben. Két éve a fran
ciaországi Musée de Tarbes-tól cserébe kaptunk néhány I. vi
lágháborús francia egyenruházati darabot. Nem jobb a helyzet 
a két világháború közti idő anyagában sem. A hajdani gyűjte
ménynek ezt a részét, majdnem teljesen széthordták. 

Ha a magyar vonatkozása miatt már említett szovjet tiszti, 
ruháktól eltekintünk, akkor a Nagy Honvédő Háború idejéből 
a Szovjet Hadsereg anyagát is csak 5—6 sapka képviseli. Más 
hadseregeknek (pl. román, csehszlovák) esetleg egy-egy sap
kája van a gyűjteményben, a Szovjetunió nyugati szövetsége
seinek ruháit egyetlen darab sem képviseli. 

A Román Néphadsereg ajándékozta meg a múzeumot két 
olyan ruha másolatával, amilyenekben a román katonák Ma
gyarország felszabadításáért is harcoltak. Sikerült megszerezni 
Sztanyiszlav Szivrejev zubbonyát és nadrágját, amelyben mint 
az 1. Bolgár Hadsereg politikai tisztje a drávai harcok idején 
megsebesült. 

A hitleri fasiszta német hadseregnek a II. világháború alatt 
viselt egyenruha darabjai 1945 után kiutalással kerültek a 
gyűjteménybe. Ezek legnagyobb része nem teljes, mert hiány
zik róluk a hadser eg jelzés és a rangjelzés. Egyetlen teljesnek 
mondható német tiszti ruhája van a múzeumnak, amelyet csere 
útján szerzett meg. 

Az 1950 után érkezett, a baráti hadseregektől származó 
ajándékokat a Magyar Néphadsereg viszonozta. Ezek az aján
dékok, amelyek a II. világháború utáni, rendszeresített egyen-
ruházatot képviselik, igen jelentősen növelték az állományt, 
legalább egyötödét teszik ki a ruházati gyűjteménynek. így ke
rül t a múzeumba mintegy 150 teljes és 20 nem teljes egyen
ruha. Az egyes hadseregek ugyanis aszerint küldték a ruhákat, 
ahogyan azokat a saját múzeumuk állítja ki, vagy teljes öltö
zetet, vagy csak zubbonyt és nadrágot. Szám szerint jelentősek 
a küldeményekben a rangjelzés és a fegyvernemi jelzés soro
zatok. A külföldi hadseregeknek a gyűjteményünkben levő 
egyenruhái között is dominálnak a tiszti és köztük a társasági 
ruhák. 

* 

Ez a rövid ismertetés nem azzal az igénnyel készült, hogy 
részletesen bemutassa az Országos Hadtörténeti Múzeum egyen
ruhagyűjteményét, inkább csak rövid tájékoztatást akar nyúj -
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tani a gyűjtemény alakulásáról, az őrzött anyag jellegéről és 
végül a gyűjtemény továbbfejlesztésének lehetőségeiről. 

Kétféle tárgyi anyag van, aminek megszerzését meg kell 
kísérelni: a már nem rendszeresített, de még fellelhető ruhá
kat, illetve a jövőben rendszeresítésre kerülő ruházati cik
keket. 

A múltbeli ruhák, sok esetben ritkaságok egy része a Jel
mezkölcsönző Vállalat tulajdonában van. Meg kellene találni 
azt a lehetőséget, hogy a muzeális jellegű darabok onnan a mú
zeum tulajdonába kerülhessenek és ne használódjanak el jel
mezekként. 

Régi katonaruhák még vannak magánosoknál is. Ezek fel
derítése nem egyszerű feladat. Amennyiben a múzeumnak 
lenne egy, lelkes baráti köre, akkor sok még rejtőző és esetleg 
érdekes szép darab növelhetné a gyűjteményt. 

A Magyar Néphadsereg ruházati anyagának teljes begyűj
tése megoldható lenne a köteles példány rendszerrel. A köte
les példány legalább két sorozat kiutalását kellene, hogy elő
írja az állománybavétel, valamint a csere céljaira. E rendszer
ből több előny származna: 

— a múzeum a néphadsereg teljes ruházati vonatkozású 
anyagához hozzájutna és nem fordulna elő, hogy ami
ből ma még több ezer példány van használatban, abból 
1—2 év múlva már hírmondó se lesz, mert helyébe cél
szerűbbet, jobbat rendszeresítenek és a régebbi kész
letet teljesen elhasználták; 

— egy teljes néphadsereg egyenruhagyűjtemény egyút
tal tanulmányi gyűjtemény is lehetne a ruhatervezők 
számára, a régebbi ruhák jó vagy rossz sajátosságait 
megfigyelve törekedhetnének a legcélszerűbb tábori 
ruhák kialakítására és a társasági ruháknál a hagyomá
nyok megőrzésére; 

— a kiutalások lehetővé tennék a rendszeres állomány 
gyarapítást és a magyar anyag teljességét. Mindkettő 
a néphadseregünk katonáinak ügye és egyben alapvető 
múzeumi szempont is. 

Galván Károly 
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SZEMLE 

SZ. A. TYUSKEVICS ezredes 

A SZÜKSÉGSZERŰSÉG ÉS A VÉLETLEN A HÄBORÜBAN 

A szerző munkájában a katonai irodalomban eddig fel nem 
dolgozott filozófiai kérdésekkel foglalkozik és ennek során al
kotó módon alkalmazza a marxista—leninista filozófia tételeit 
a háború és a f egy veres "harc fontos kérdéseiben. 

Bevezetőben megállapítja, hogy az objektív valóság tör
vényszerűségeiben jelentős szerepe van a szükségszerűség és a 
véletlen kategóriájának. A szükségszerűség — az adott jelen
ség lényegében és egész megelőző fejlődésében gyökerezik, 
ezért feltétlenül meg kell valósulnia; a szükségszerűséget az 
alapvető fő okok és azok az ellentétek hozzák létre, amelyek az 
adott folyamat mozgatóerőit alkotják. A véletlen — nem az 
adott tárgy vagy jelenség lényegéből következik és külső, má
sodlagos összefüggések, viszonyok hatására ilyen, vagy olyan 
formában, később vagy most jöhet létre, de lehetséges, hogy 
egyáltalán nem következik be. 

A munka két alapvető része „A szükségszerűség és a vé
letlen a háború keletkezésének folyamatában" és „A szükség
szerűség és a véletlen a háború menetében". 

A szerző az első részben sokoldalúan tanulmányozza azo
kat a feltételeket és körülményeket, amelyek között a háború 
lehetségessé vagy lehetetlenné válik. Bemutatja, miként ha
misítják meg az imperializmus ideológusai a háború keletke
zésének okait és a háború keletkezésében ható szükségszerűség 
és véletlen kérdését. Ennél két alapvető felfogással találko
zunk, ezek a fatalizmus és a voluntarizmus. 

Az objektív idealizmussal összefüggő fatalizmus a szük
ségszerűséget valamilyen természetfeletti eleve elrendeltség-
ben látja, a véletlen a végzetszerűség misztikus megnyilvánu
lása. 

. A szubjektív idealista voluntarizmus tagadja az esemé
nyek fejlődésének objektív törvényszerűségét és a szükség
szerűséget a kiemelkedő személyiségek cselekedetében meg-
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nyilvánuló véletlenek összefonódásának tekinti. Mind a fataliz
mus, mind a voluntarizmus a metafizikus gondolkodás felis
merhető jeleit viseli magán. 

A marxizmus—leninizmus bizonyítja, hogy a háború kelet
kezése nem szubjektív okok következménye, nem örök és el
kerülhetetlen, nem véletlenek hozzák létre, hanem a háborúk 
a termelőeszközök magántulajdonán alapuló termelési viszo
nyok törvényszerű velejárói. A háború az osztálytársadalmak
ban szükségszerűség. 

A háborúk keletkezésében az alapvető meghatározó ténye
zőkön kívül kevésbé lényeges másodrendű okok és körülmé
nyek is hatnak. Ezek a véletlenek. 

Amikor az agresszív erők háborút készítenek elő, ideoló
giai, gazdasági, katonai és diplomáciai intézkedéseket tesznek 
és ez a véletlenek egyik fontos forrása, amely különféle indo
kok és ürügyek formájában nyilvánul meg. 

Az első fejezet befejező része azt mérlegeli, hogy az új 
világháború kirobbanásának lehetőségében a véletlen szerepe 
megnőtt. Ennek alapvető okát abban kell keresnünk, hogy az 
imperialisták a fegyverkezési hajszát a maximumig fokozzák, 
rakéta-nukleáris eszközeiket működésre kész! állapotban tar t 
ják és így valamilyen technikai berendezés hibás működése, 
vagy egy idegei felett uralkodni nem tudó tábornok esztelen 
intézkedése megindíthatja a háborút. Másrészt ha a néptöme
geknek a békeharc során gyengül az uralkodó körökre gyako
rolt nyomása és a háborúban legjobban érdekelt agresszorok 
jutnak a politikai hatalom birtokába, azok kirobbanthatják a 
háborút és ez a körülmény is szélesíti a háború lehetőségét 
hordozó véletlenek körét. 

A munka második része a szükségszerűségnek és a vélet
lennek a háború menetében való megnyilvánulásával foglalko
zik, és ennek elemzése során feltárja a fegyveres harc lefolyá
sát és kimenetelét meghatározó törvényszerűséget. A régebbi 
korokban a hadtudomány művelői nem voltak képesek a fegy
veres harcot jellemző bonyolult és ellentmondásos jelenségek
ben eligazodni és egyaránt túlbecsülték a hadvezérek és a vé
letlenek szerepét a harcban. 

Korunk burzsoá katonai-filozófiai nézetei is rendkívül el
lentmondásosak, mert egyrészről számolnak a rakéta-atom
fegyverek megjelenése okozta forradalmi változásokkal és el
ismerik a fegyveres harc haditechnikai oldalával kapcsolatos 
törvényszerűségeket, másrészt azonban a hadviselés „örök és 
változatlan" elvét vallják. 

A marxista—leninista hadtudomány ezzel szemben ismeri 
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és feltárja a fegyveres harc törvényszerűségének alapját, amely 
nem más, mint a hadviselő felek közötti erőviszony, végső fo
kon a gazdasági és politikai feltételek, illetve körülmények 
összessége. Tehát nem a sors szeszélye, sem a hadvezér elkép
zelései, hanem a társadalmi élet gazdasági feltételeit alakítják 
ki a hadviselés módját. 

A fegyveres harcban megnyilvánuló szükségszerűség köz
vetlen alapja a szemben álló felek közötti erőviszony. Az ellen
ség feletti erőviszony magában hordozza a győzelem lehetősé
gét és ennek a lehetőségnek a kihasználása a parancsnokok ka
tonai tudásától és valamennyi harcos kezdeményező képessé
gétől és állhatatosságától függ. 

A fegyveres harc folyamán fellépő véletlenek a szükség
szerűség megnyilvánulási formái és kiegészítői, és hatásuk a 
harc kimenetelére kedvező és kedvezőtlen lehet. A katonai 
mesterséghez jól értő parancsnokok és harcosok együttes tuda
tos tevékenysége biztosítja, hogy a kedvezőtlen véletlenek szá
mát a legkisebbre korlátozzák, a kedvező véletleneket pedig 
maximálisan kihasználják. 

A filozófiai elméleti kérdéseket feldolgozó munkát a szerző 
sok idézettel, tényanyaggal alátámasztva olvasmányosan írta 
meg és a könyv a filozófiát tanulmányozó olvasók számára 
mind elméleti, mind gyakorlati szempontból rendkívül je
lentős. 

Szabó Sándor 
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DR. STARCZ FERENC 

AZ IMPERIALISTA HADIGAZDASÁG 
FŐBB ELLENTMONDÁSAI 

Az imperializmus általános válsága társadalmi életük min
den összetevőjére, a gazdaságra, a politikára, az ideológiára 
egyaránt kiterjed. Az imperialisták, hogy létüket meghosz-
szabbítsák, minden idők legborzalmasabb háborúja — a rakéta
atomháború kirobbantására készülnek, és ebben a háborúban a 
gazdaság szerepe jelentősen megnő. Hogyan tudja, helyeseb
ben hogyan akarja az imperialista gazdaság ezeket a megnöve
kedett igényeket kielégíteni, — ez a munka alapgondolata és 
kiindulópontja. 

A könyv első fejezetében a szerző azt fejtegeti, hogy a há
ború kimenetelét milyen nagymértékben befolyásolja a had
viselő országok hadipotenciálja. A hadipotenciál tényezői: a 
gazdasági, — az erkölcsi-politikai — és a katonai potenciál. 

A gazdasági potenciál elemzését a szerző a harc- és a mun
kaképes lakosság értékelésével kezdi és bemutatja azt a köl
csönhatást, amelyet a nagylétszámú hadseregekhez szükséges 
emberanyag kiállítása, s az ennek következtében létrejövő 
munkaerőhiány okoz. A gazdasági potenciál második fontos 
összetevője az ipar, ezen belül elsősorban a nehézipar termelési 
volumene. Itt a meghatározó tényezők: az ipar technikai szín
vonala, a nyersanyagellátás biztosítottsága, a földrajzi elhelyez
kedés és a háború során bekövetkezett rombolások. 

A mezőgazdaság a hadsereget és a polgári lakosságot látja 
el élelmiszerrel, tehát szintén a gazdasági potenciál jelentős 
tényezője, ugyanígy kell értékelni a közlekedési és hírhálózat 
fejlettségét és állapotát is. A gazdasági potenciál összetevője 
még a pénzügyi helyzet, valamint azok az eszközök és módok, 
amelyekkel és ahogyan a hadviselő állam a hadikiadásokat 
finanszírozza. 

Jelentős tényezői a gazdasági potenciálnak a tudományok 
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— és ezen belül elsősorban a technikai tudományok ~- fejlett
sége. 

A háború kimenetelét nagymértékben befolyásolja még az 
ország társadalmi rendje, állampolgárainak erkölcsi-politikai 
egysége, hazaszeretete és nem utolsósorban a háború igazsá
gos vagy igazságtalan jellege. Mindezek együttesen a hadvi
selő ország vagy koalíció erkölcsi potenciálját alkotját. 

Végül az adott ország közvetlen katonai lehetőségei — 
amelyek közé a hadtudomány, a fegyveres erők, a parancsnoki 
kar képzettségi foka, a fegyverek, a haditechnika stb. állapota 
és fejlődési lehetőségei tartoznak — együttesen a katonai po
tenciált adják. 

A továbbiak során az imperialista hadigazdaság általános 
vonásait vizsgálva megállapítja, hogy az imperialisták igyekez
nek gazdaságukat tervszerű kapitalista gazdaságnak feltün
tetni, sőt annak demokratikus, szocialista jelleget tulajdoníta
nak. A valóságban a monopolkapitalizmus hadi-állami monopol
kapitalizmussá válik, ez pedig a finánctőke és a kapitalista ál
lamhatalom teljes, funkcionális összeolvadása. 

A könyv második része foglalkozik az imperialista hadi
gazdaság főbb ellentmondásaival és megállapítja, hogy az alap
vető ellentmondás változatlanul a társadalmi termelés és az 
egyéni kisajátítás közötti ellentmondás. Ez a hadigazdálko
dás során sajátos formában jelenik meg, és kiegészül azzal, 
hogy az uralkodó tőkés osztály közös érdeke a háború megnye
rése, ez az ún. „nemzeti érdek", de ezzel ellentétes irányban 
hat a monopóliumok tőkés magántulajdonából eredő profit
érdek és így a hadigazdaságuk anarchikussá válik. 

Az imperialista állam igyekszik kiküszöbölni az ellent
mondásból eredő anarchiát, de a r ra lényegéből kifolyólag nem 
képes. 

A munka harmadik — befejező része a szocialista hadi
gazdaság fölényét tárgyalja. 

Itt az alapvető különbség az, hogy a szocialista hadigazda
ságból hiányzik az imperialista hadigazdaság ellentmondásos
sága és már ebből eredően magasabbrendű annál. 

A fölény a hadigazdálkodás céljánál is szembetűnő. Míg 
az imperialista hadigazdálkodás elsőrendű célja a profitszerzés 
és az ún. „nemzeti érdek" szerepe másodrendű, addig ä szo
cialista hadigazdaság közvetlen célja a haza és a szocialista vív
mányok védelme és nincsenek visszahúzó erők, amelyek az or
szág valamennyi erőforrásának mozgósítását gátolnák. 

A szocialista tervgazdaságnak nincs arra szüksége, hogy az 
állam a termelés tervszerűbbé tételére kívülről avatkozzék be. 
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Merőben mások azok az eszközök és módszerek is, ame
lyekkel a szocialista állam a hadviselés pénzügyi fedezetét biz
tosítja. 

A szocialista országok hadigazdasági együttműködése sem 
problémamentes, de az előforduló ellentmondások nem anta-
gonisztikusak. 

A szerző könyvét olvasmányosan írta meg és állításait, ér
veit sok tényanyaggal, dokumentummal, jegyzőkönyvekbe rög
zített párbeszéddel bizonyítja és teszi szemléletessé. 

A gazdaság-tudományok iránt érdeklődő olvasók számára 
a könyv sok új gondolatot ad. 

Szabó Sándor 
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DR. MŰNK KÁROLY alezredes 

A FEGYVERSZÜNETI SZERZŐDÉSTŐL 
A SZOCIALISTA HADSEREGIG 

Hadtörténelem-írásunk helyzetére is vonatkozik az MSZMP 
VII. kongresszusának az a megállapítása ,, . . . mely szerint még 
mindig nem tudtuk leküzdeni a fontos társadalomtudományi 
ágak elfordulását a mai é l e t t ő l . . . " Hadtörténészeink a rég
múlt idők hadtörténeti eseményeinek feltárása mellett adósok 
még 'néphadseregünk történetének átfogó feldolgozásával, fegy
veres erőnk szervezési tapasztalatainak tudományos elemzé
sével. Hiszen néhány visszaemlékezésen és cikken, valamint 
dr. Mues Sándor közelmúltban megjelent könyvén és tanul
mányain kívül néphadseregünk fejlődését bemutató történeti 
munka nem jelent meg. Ezért is figyelemre méltó — Műnk 
Károly alezredes könj'-ve, amely jó kiegészítője e témakörben 
eddig megjelent munkáknak. A szerző széles körű dokumentu
mokra támaszkodva elemzi az 1945—1949 közötti időszakban 
a tisztikar osztályösszetételét, politikai magatartását, fejlő
dését. 

Már a kötet bevezetője szemléltetően bizonyítja: a szerző 
történetírói munkájában azt a nehéz, de egyedül helyes mód
szert választotta, hogy az események valamennyi lényeges 
rugóját, bírálóan, magyarázóan és következtetések levonására 
késztetően tárja az olvasó elé. Mindenekelőtt alaposaji elemzi 
Magyarország társadalm^katonai helyzetét 1944 végén, majd 
ebből következtetéseket von le a fasiszta Németország elleni 
későbbi fegyveres harc lehetőségeire. Igen tanulságos az a fej
tegetés, amelyben az új magyar hadsereg megteremtésének 
körülményeit összeveti Szovjet-Oroszország 1918-as helyzeté
vel, s a nálunk fennálló osztályerőviszonyok hű bemutatásával 
indokolja a hadseregszervezés kezdeti módszereit. A Bevezető, 
mintegy előrevetítve egy sor lényeges problémát tartalmaz, 
amelyeket a szerző a kötet egyes fejezeteiben, időbe és ese
ményekbe helyesen beágyazva magyaráz meg. 
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Az új magyar hadsereg megszervezését (1944. december— 
1945. április) tárgyaló fejezetből mindenekelőtt a toborzás kö
rülményeinek értékelésére kell felhívni az olvasó figyelmét, 
A korábban megjelent munkáktól eltérően bővebben értékeli 
Vörös János és környezetének a toborzást késleltető tevékeny
ségét. 

A hadsereg 1945 május—november ^közötti helyzete című 
fejezetben sok új vonatkozásban mutatja be az akkori tiszti
kar osztályösszetételét, az 1945 nyarán és őszén megélénkülő 
reakció, hadseregen belüli tevékenységét. 

A proletárdiktatúra megteremtéséért folytatott harc idő
szakában (1945 november—1947 augusztus) a népi baloldal 
előtt az a feladat állt, hogy a hadseregvezetés legfontosabb 
szerveiből is kiszorítsa a reakciót, megerősítse saját pozícióját. 
E feladatok megvalósítása főként a tisztikar összetételének 
megváltoztatásán múlott. Érthető tehát, hogy a szerző sokat 
foglalkozik ezzel a problémával. Részletesen elemzi, a demok
ratikus és reakciós erők választások utáni helyzetét, a tiszti 
állományban lassan végbemenő demokratizálódási folyamatot. 
S egy alfejezetben a nevelőtisztek munkáját, melyből megis
merhetjük, hogy a nevelőtisztek — a reakciós elemek kiszorí
tása és pozícióik felszámolása mellett —, milyen nagy szerepet 
játszottak a Magyar Néphadsereg demokratikus irányú fejlő
désében a proletárdiktatúra hadseregének megteremtésében. 
A kötet utolsó, s legterjedelmesebb fejezete „A proletárdik
tatúra hadseregének létrejötte (1947 augusztus—1949 március)" 
címet viseli. Már a terjedelem is sejteti, hogy a szerző nép
hadseregünk történetében ezt az időszakot tartja az 1949 ele
jéig tartó nagy periódus (ekkortól beszélünk tartalmában szo
cialista hadseregről) legfontosabb, egyben legproblematiku
sabb szakaszának. 

A szerző a proletárdiktatúra hadseregének megteremtésé
hez szükséges feltételeket számba véve az ország belső viszo
nyainak elemzése mellett, kellő figyelmet fordított Magyar
ország megváltozott nemzetközi helyzetének áttekintésére is. 
Az sokunk számára tudott dolog, hogý a szocialista táborhoz 
való tartozás 'milyen katonai feladatokat rótt ránk ebben az 
időszakban. De az már kevésbé ismert, milyen körülmények 
kényszerítettek bennünket egy viszonylag nagylétszámú had
sereg megteremtésére. Műnk alezredes a nagyobb kapitalista 
országok fegyverkezési hajszájára, erőfölényre való törekvé
sükre vonatkozó adatokat, okmányokat idézve válaszolja meg 
ezt a kérdést. Majd érdekes, klasszikus példákban bővelkedő 
elméleti részben fejti ki a szocialista hadsereg jellemzőit és a 
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szocialista hadsereg megteremtésének legfontosabb előfelté
teleit hazánkban. Az indokok alapján joggal mondható: a szerző 
egy régóta vitás elméleti kérdést tisztáz megnyugtatóan. Be
bizonyítja, hogy a proletárhadsereget mi is úgy szerveztük 
meg, hogy fokozatosan, viszonylag hosszú harcban, de már a 
néphadseregen belül felszámoltuk — és nem átalakítottuk — 
a burzsoá hadseregre: jellemző maradványokat és kifejlesztet
tük, illetve gazdagítottuk a proletárhadseregre jellemző de 
már korábban meglevő elemeket. 

A fejezet további részében új típusú hadseregünk tényle
ges megszervezéséről olvashatunk, amelyben képet kapunk a 
tisztikar helyzetéről, a párt által életre hívott Katonai Bi
zottság munkájáról, s azokról a fontos párt- és állami intéz
kedésekről, amelyek hadseregünk kiépítése érdekében láttak 
napvilágot. 

Bizonyára nagy érdeklődéssel olvassák majd sokan a hon
védség belső politikai helyzetét jellemző részeket, amelyek 
magukban foglalják a honvédségi pártszervezetek feloszlatá
sának problémáját is. Ismert tény, hogy 1948 májusában a IV. 
Katonai Konferencia javaslatára párt, majd állami síkon „át
szervezés" címén kimondták a pártszervezetek feloszlatását a 
honvédségben. Ennek okairól, de főleg értékeléséről még nap
jainkban is sokan vitáznak, jobbára az idősebb korosztályhoz 
tartozók, akik közül nem egy résztvevője is volt az események
nek. Ha valaki tárgyilagosan olvassa Műnk alezredesnek a ha
tározatot elmarasztaló érvelését — amelyet bőven alátámaszt 
korabeli dokumentumokkal —, világosan fog látni e kérdésben. 
És még v a l a m i t . . . A szerző a tények alapján bátran megálla
pítja mindazok felelősségét, akik az elhamarkodott tettnek va
lamilyen formában részesei voltak. De ezeket az élet is elma
rasztalta, hiszen csakhamar bebizonyosodott, hogy a honvéd
ségi pár tmunka új formája — a pártszervezetek helyett létre
hozott Kossuth-körök — nem biztosítja a személyi állomány 
ideológiai és politikai egységét. S pártunk honvédségi szer
vezetei újból dolgozni kezdtek. 

Befejezésül néhány szót a kötet végén található forrás- és 
irodalomjegyzékről. A gondos munkával összeállított jegyzék 
hasznos kiegészítője a kötetnek. Megtalálhatók benne a nép
hadseregünkre vonatkozó levéltári anyagok, Nemzetgyűlési 
Naplók, a korabeli sajtóanyag, a hadsereggel kapcsolatos fon-
tosabb cikkek, tanulmányok és könyvek. Ezzel a szerző nagyon 
értékes segítséget adott azoknak, akik a könyv elolvasása után 
egy-egy részletkérdéssel behatóbban szeretnének foglalkozni. 

Sörös Lajos szds. 

292 



JÁROMIT NAVRÁTIL^JOSEF DOMANYSZKIJ 
A CSEHSZLOVÁK KOMMUNISTA PÁRT HARCA 

A NÉPHADSEREGÉRT 1945—1948-BAN1 

Az 1945—1948 közötti évek Csehszlovákiában — akárcsak 
több népi demokratikus országban is —, a demokratikus for
radalomból a szocialista forradalomba, a népi demokratikus 
diktatúra megszilárdításától a proletárdiktatúra megteremté
séhez való békés átmenet időszaka volt. 

Ezekben az években alakult ki a népi demokratikus had
sereg is. A szocialista típusú, csehszlovák néphadsereg fejlődé
sének erre az első szakaszára jellemző volt, hogy a hadsereg 
fejlődése jelentősen elmaradt az egész állami élet általános 
politikai.átalakulása mögött. Ennek egyik fő oka a tisztikar 
burzsoá befolyásoltsága volt, mely a csehszlovák polgári pár
tok felszabadulás utáni sajátos helyzetéből táplálkozott. A had
sereg szocialista átalakítása teljes mértékben csupán az 1948-as 
februári fordulat után, a Csehszlovák Kommunista Pár t 1949. 
évi IX. kongresszusának határozata alapján kezdődhetett meg. 

A csehszlovák hadsereg fejlődésének 1945—1948-as évek 
közötti időszakáról készült J. Navrátil és J. Domanyszkij rend
kívül érdekes, tudományos színvonalon megírt munkája. 

A szerzők mélyrehatóan elemzik azokat a társadalmi, poli
tikai viszonyokat, melyek között a kommunista párt a hata
lomért, az új társadalmi rend megteremtéséért és ezzel egy-
időben az új típusú hadsereg létrehozásáért folytatta harcát. 

Erről a kérdésről Csehszlovákiában már több tanulmány 
jelent meg, de ez a munka az első monografikus feldolgozás, 
amely a hadsereg belső fejlődési problémáit dialektikus össze
függésben tanulmányozza és az országnak erre az időszakra 
jellemző kül- és belpolitikai helyzetével összefüggésben dol
gozza fel. 

A könyv előszavában a szerzők munkájuk céljául igen sok
rétű feladat elvégzését tűzték ki. E feladat tar talma a következő : 

1 Nase Vojszko katonai kiadó. Prága 1962. 185. o. 
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feltárni azokat a gyökereket, melyekből kifejlődött a mai cseh
szlovák néphadsereg, értékelni a kommunista pártnak a má
sodik világháború utáni honvédelmi politikáját, a párt tevé
kenységét a hadseregben és a hadseregért. Bebizonyítani, hogy 
a párt harca az új típusú hadseregért 1945 után, a münchen
előtti köztársaságban és a népi felszabadító harc időszakában 
folytatott katonapolitikájának szerves részét jelenti. A szer
zők értékelni kívánták a hadsereg helyét és szerepét az 1948-as 
februári eseményekben is, annak a ténynek kihangsúlyozásá-
val, hogy a személyi állomány túlnyomó többsége bátran szem
befordult a reakciós erőkkel. 

A szerzők a kitűzött feladatukat teljesítették. A munka 
szerkezetileg négy fő részből áll. 

Az első részben a szerzők a CSKP-nak a kassai kormány
program . megvalósításáért folytatott tevékenységéről írnak. 
Mélyrehatóan értékelik az új antifasiszta hadsereg politikai 
arculatának kialakítására irányuló feladat végrehajtását.2 

Az első rész fő kérdései a következők: a CSKP katona
politikája a burzsoá köztársaság éveiben; a csehszlovák nép 
antifasiszta harcának jellege és eredményei a második világ
háborúban; a kassai kormányprogram — a népi demokratikus 
forradalom programja; az új csehszlovák hadsereg létrejötté
nek első éve a népi demokrácia körülményei között. Ez utóbbi 
problémakörön belül tárgyalják a szerzők az ország politikai 
és gazdasági helyzetét 1945-ben, a csehszlovák hadsereg épí
tésének problémáit, a harcot a „politikamentesség" ellen, a 
kommunista párt vezető szerepének kérdését az új viszonyok 
között és a hadseregben végzett nevelőmunkával kapcsolatos 
politikai harcot. Értékelik a parancsnoki állomány demokrati
zálásáért folyó küzdelem első szakaszát, valamint a hadsereg 
helyzetét és a párt honvédelmi politikáját a választási kam
pány idején. 

A könyv második része az 1946—1947-es évek kiéleződött 
politikai helyzetéről szól. A kérdés az, hogy kié legyen a had
sereg? A csehszlovák burzsoázia, amely az adott helyzetben 
egyetértett a kassai kormányprogrammal, az 1946-os válasz
tások után már nyílt sisakkal lép fel. Benes elnök és környe
zete leplezetlenül hangoztatja, hogy fő törekvése: a hadsereget 
az 1938 előtti burzsoá hadsereg mintájára megszervezni.3 

A második részen belül a szerzők az alábbi problémakörrel 

2 Az új antifasiszta hadsereg az 1. Csehszlovák Hadsereg Katonai Tanácsa 
határozata alapján jött létre a felkelő csapatokból és a partizánegységekből. 

3 Benes köztársasági elnök már 1945 októberében is kijelentette, hogy „az 
új hadseregnek a háború előtti hadsereg tradicióin kell alapulnia". 

294 



foglalkoznak: a demokratikus forradalom továbbfejlesztésének 
feltételei; nemzetközi helyzet a második világháború után; a 
politikai ellenzék megerősödése a hadseregben; a cseh és a szlo
vák nemzeti front harmadik kormánya hadseregfejlesztési 
programjának értékelése; a kommunista párt politikai mun
kája a hadseregben az 1946-os választások idején; a hadsereg 
építésének néhány kérdése 1946—1947-es években; politikai 
eltolódás a hadsereg nevelői apparátusában; ideológiai harc a 
hadseregben és a vezetői állomány politikai arculatának ala
kulása az 1946—1947-es években. 

A harmadik rész az 1948 februári eseményekkel és a had
sereg szerepével foglalkozik. Fő kérdései: a kommunista párt 
harca a hadsereg megnyeréséért 1948 elején; a hadsereg politi
kai ereje február elején; a csehszlovák hadsereg helytállása és 
feladata 1948 februárjának történelmi napjaiban. 

A munka negyedik részében a szerzők a februári győze
lem jelentőségét mutatják meg a csehszlovák néphadsereg to
vábbi fejlődése és megszilárdulása szempontjából. 

A februári győzelem eldöntötte a hatalom kérdését, meg
teremtette és biztosította a szocialista típusú hadsereg kiala
kításához szükséges objektív és szubjektív feltételeket. 

A könyvben tárgyalt kérdések a csehszlovák néphadsereg 
fejlődése kezdeti szakaszának leglényegesebb problémáit ölelik 
fel. A szerzők nagy érdeme, hogy a marxista—leninista tör
ténelemszemlélet alapján értékelik a Csehszlovák Kommunista 
Páct honvédelmi politikáját és megtisztítják mindattól a szub
jektív lerakódástól, amelyek gátolják a hadsereg fejlődése tör
ténetének tisztánlátását. 

Mivel a könyv magyar fordításban egyelőre nem jelenik 
meg — hely hiányában -— nem térek ki a könyv néhány olyan 
problémájára, melyet a szerzőknek mélyrehatóbban, differen
ciáltabban kellett volna elemezniök. Ilyen probléma például a 
hadsereg osztályszerkezete a burzsoá köztársaságban, a mün
chenelőtti köztársaság nemzetiségi politikája és ennek tükröző
dése a hadseregben; a politikai tiszti intézmény sokrétű tevé
kenysége a hadsereg életében stb. Helyes lett volna mélyebben 
elemezni azokat az okokat is, amelyek lehetetlenné tették, hogy 
a burzsoázia a »hadseregét ellenforradalmi tevékenységhez fel
használja. 

A csehszlovák burzsoázia értékelésével foglalkozó részhez 
egy kritikai megjegyzést kívánok tenni. 

Egyoldalúnak tartom a csehszlovák burzsoázia demokrati
kus és fasiszta csoportra osztását. Az 1918-ban létrejött Cseh
szlovák köztársaságban a csehszlovák burzsoáziának sajátos 
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helyzete volt és ez a körülmény elősegítette sokrétűvé válását. 
Ezek között a hitleri megszállás idején igen bonyolult viszony, 
sőt, ellentét alakult ki, amit ilyen kategorikus csoportosítás nem 
fejezhet ki. A burzsoázia értékelésénél az olvasó a szerzőktől 
magyarázatot vár a burzsoázia nyugatbarát politikájának gyö
kereiről is. A cseh burzsoáziának ez a magatartása a második 
világháború után sem szűnt meg, dacára annak, hogy nyilván
valóvá vált: a nyugati imperialisták — többek között éppen a 
cseh burzsoá felső rétegek legfőbb patrónusának tartott Anglia 
— Csehszlovákiát martalékul dobták a hitleri fasizmusnak. En
nek a nyugatbarát politikának történeti és logikai elemzése 
még érthetőbbé tette volna az 1945—1948 közötti cseh kapitalis
ták, sőt a kispolgári rétegeik nagy részének politikai magatartá
sát és felemás viszonyát a kassai program elfogadása idején, 
majd az 1946-os választást követő időszakban. 

J. Navrátil és J. Domanyszkij monográfiája nagy jelentő
ségű munkának tekinthető politikailag és hadtörténelmileg egy
aránt. A szocialista Csehszlovákia legújabb kori történelmének 
olyan időszakáról szól, amely történelmi sorsfordulót jelentett 
a baráti csehszlovák nép életében. Méltó és hiteles emléket 
állít annak a küzdelmes harcnak, amelyet a csehszlovák kom
munisták vívtak a szocialista hadsereg megteremtéséért. 

Godó Ágnes őrnagy 
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HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR 

A FASISZTÁK KÍSÉRLETEI 
MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGÉNEK ELHURCOLÁSÁRA 

1944—45-BEN 

Tervek a Tiszától keletre eső területek elnéptelenítésére 

Az 1944. augusztus 23-i romániai antifasiszta fordulat után 
a felszabadító csapatok hamarosan megjelentek Magyarország 
határai közelében. A magyar hadvezetőségnek — amely nem 
készült fel erre a váratlan eshetőségre —, egyszeriben szem
be kellett nézni azzal a ténnyel, hogy Magyarország is had
műveleti területté válik.1 Ez a körülmény tet te szükségessé a 
horthysta hadvezetés számára, hogy más irányú katonai lépé
sek mellett tervbe vegye az érintett területek anyagi javainak, 
a polgári lakosság bizonyos részeinek, s főleg a fegyverforga
tásra alkalmas férfilakosság hátravonását. 

Az első fővezérségi utasítás az északkeleti vármegyék és a 
Romániával határos területek hadműveleti kiürítésére 1944. 
augusztus 29-én került kiadásra.2 Ezzel egyidejűleg a tiszántúli 
részeken is előkészületeket tettek az evakuálás végrehajtására. 

Honvédségi vonalon mindenekelőtt az ellátást szolgáló hát
országi intézetek és a pótalakulatok visszavonására tettek in
tézkedést. A hadra fogható férfiakat 17—48 éves korig kíván
ták eltávolítani a jelzett területekről. A lakosság nagyobb 
mérvű hátratelepítését nem vették számításba, de a magyar és 
német ajkúak önkéntes távozását nem szándékoztak megaka
dályozni. „A fenti mérvben túlmenő kiürítést nem javasolok" 
— közölte a Fővezérség a Legfelsőbb Honvédelmi Tanáccsal.3 

A tervezett evakuálásokat azonban a szükséges hadműve-
1 Magyarország és a második világháború. Kossuth könyvkiadó. 1961. 464. o. 
2 HIL HM M/l. oszt. Omo. 589. sz. 1944. A Fővezérség feladatát háború 

esetén a VFK, vagy egy abból alakult külön testület látta el. 
3 BM 18. oszt. 24.892. sz. 1944. L. itt Főv. agi. 944. sz. 1944. IX. 10. jelzetű iratot. 
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leti szállítások és à nehéz közlekedési viszonyok miatt, még 
így is csak részben tudták megvalósítani. A helyzeten úgy akar
tak segíteni, hogy irányelvül meghatározták a kiürítés területi 
és tárgyi sorrendjét.4 

A súlyos problémák lát tán a Legfelsőbb Honvédelmi Ta
nács szeptember 20-i átiratában azt javasolta a Fővezérség-
nek, hogy a tiszántúli részek kiürítését ne egyszerre, hanem 
csupán a hadihelyzetnek megfelelően, 50 km-es zónánként 
hajtsa végre, a további részeken pedig az előkészületeket te 
gyék meg.5 

A kormányzat rendelkezései és a felszított háborús han
gulat nyomán elsősorban a horthysta közigazgatás, államgé
pezet és a kizsákmányoló osztályok tagjai hagyták el lakó
helyüket. Az egyszerű emberek véleményét jól tükrözi az a 
kis szólásmondás, amely 1944 őszén sokfelé hallható volt. 
Eszerint Sztálin azt üzente a magyaroknak, hogy „Urak, papok, 
— szaladjatok. Ti szegények, — maradjatok". Valóban első
sorban azok szedték a sátorfájukat, akik úgy érezték, hogy fe
lelniük kell az elmúlt 25 esztendő bűneiért. 

A központi utasítások pontosan szabályozták, hogy milyen 
intézményeknek (azok személyzetének) kell áttelepülniük, s 
melyek kötelesek a csapatok visszavonulásáig helyben maradni. 
Ekkor még az volt a felfogás, hogy a lakosság kivonását meg 
kell előznie a létfontosságú anyagok hátraszállításának. Érde
kes, hogy ez időben mind az élelmiszerkészletek, mind az egyes 
intézmények (pl. kórházak) kiürítésénél bizonyos tekintetben 
figyelemmel voltak a visszamaradó népességre is.6 

A bevonulásra kényszerített embereket hatalmas menet
oszlopokban, többnyire gyalogmenetben vonultatták az ország 
belseje felé. A Tisza átkelőhelyein, Tiszafüreden, Csongrádon, 
Szentesen stb. ún. „kiürítést vezető csoportokat" alakítottak 
azon feladattal, hogy a keleti részekről odairányított hadköte
leseket felfogják, s felhasználják őket a Tisza vonalának meg-
erődítésére.7 

A kiadott intézkedések a felső vezetés kapkodását, bizony
talankodását tükrözik. 1944. szeptember 30-án pl. rendeletet 
adtak ki, melyben szállítási nehézségekre hivatkozva hatályon 
kívül helyezik a polgári kiürítést szabályozó BM. utasítást.8 

4 BM 18. oszt. 24.847. SZ. 1944. L. i t t FŐV. agi. 1381. SZ. 1944. IX. 14. 
5 BM 18. oszt. 24.892. sz. 1944. L. itt Miniszterelnökség. Legfelsőbb Honvé

delmi Tanács elnöke. M-hdm. 122. sz. LHT. 
6 BM 18. oszt. 24.847. SZ. 1944. és BM 18. oszt, 24,812, SZ. 1944, 
7 HIL HM ein. 2/e. oszt. 77.390. SZ. 1944. és HM M/ l -ny , oszt, 16,004. SZ, 1944, 
8 BM 18. oszt. 24.892. sz. 1944. 
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Alig egy héttel később azonban már újra szigorító rendelke
zéseket vezettek be. „A kormány az eddigi kiürítési eljárást 
alapvetően meg kívánja változtatni. Alapelv, hogy az egész 
lakosság kiürítésre kerül. Erre a kormány külön intézkedik. 
A tényleges katonai szolgálatot nem teljesítők családjukkal 
együtt kerülnek kiürítésre" — olvashatjuk az utasításban.9 

Noha a rendeletnek az volt a célja, hogy növelje az eltá
vozók számát, hatása mégis pontosan az ellenkezője volt, hi
szen az utasítás nyomán hazaengedték a nem ténylegeseket és 
a behívott leventéket. Ezek jó része pedig kihasználva a kínál
kozó lehetőséget, visszamaradt lakóhelyén. 

A Duna—Tisza közének kiürítése 

A Vörös Hadsereg csapatai 1944. október 10-e körül Sze
ged körzetében lépték át először a Tisza vonalát. Lendületes 
támadásuk iránya egyrészt Baja, másrészt az ország fővárosa, 
Budapest felé mutatott. A Fővezérséget meglepte a Vörös, Had
sereg gyors előretörése, s így az Alföld kiürítésére vonatkozó 
parancsát csak október 9-én adta ki. „A hadműveleti helyzet 
megköveteli, hogy a Duna—Tisza közén néhány megelőző rend
szabály kerüljön végrehajtásra" — olvashatjuk az utasításban, 
amely elrendeli Bács-Kiskun és Pest megye, a fővárostól délre 
eső részének kiürítését.10 

A megjelölt területről hátraszállították a honvédségi pót
alakulatokat és más katonai szerveket. A Horthy-hadsereg 
helyzetének súlyosságát mutatja, hogy a fegyverrel ellátható 
alakulatokat nem vonták ki, hanem beosztották az ott működő 
3. hadsereg kötelékébe. A leventék és hadkötelesek eltávolí
tását is megkezdték. 

A Vörös Hadsereg az arcvonal ezen szakaszán olyan vi
haros gyorsasággal haladt előre, hogy a polgári lakosság szer
vezett eltávolítására Horthyék, majd Szálasiék már nem is 
gondolhattak. Október 26-án a nyilasok megkísérelték ugyan 
Kecskemét kiürítését, de ez a kísérlet teljes kudarccal végző
dött.11 Kalocsa polgármestere is sikertelenséget jelentett a fő
ispánnak. „Senki sem hajlandó otthonát és vagyonkáját el
hagyni. Az a vélemény alakult ki, hogy még karhatalmi erő
nek sem engednek, inkább itt halnak meg, mint a novemberi 
bizonytalanságban a Dunántúlnak nekiinduljanak."12 

9 HIL HM M. Omo. 860. SZ. 1944. 
10 HIL HM M/l—ny. oszt. 16.349. L. i t t Főv. agi. 3634. sz. 1944. X. 9. 
11 BM 18. oszt. 24.899. sz. 1944. 
12 Fe lszabadulás . Szikra k iadás . Bp. 1955. 90. o. 
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Az Alföld népe tehát nem volt hajlandó megválni szülő
földjétől, nem engedelmeskedett a nyilasok parancsainak. Azok 
részére akik mégis eltávoztak, először a terület nyugati részén, 
majd a Dunántúlon jelöltek ki új tartózkodási helyet. Külön 
intézkedéseket dolgoztak ki a forgalomszabályozásra, hogy a 
menekültek észak és délről elkerüljék az ország fővárosát. 

Kísérlet Budapest evakuálására 

A Vörös Hadsereg Budapest irányába történt előnyomulá
sa val párhuzamosan a katonai vezetés már október 13-án in
tézkedést adott ki a honvédség központi szerveinek, az I. had
test hátországi, törzs és pótalakulatainak a Budapest—Székes
fehérvár—Balaton vonalától északra történő áttelepítésére.13 

A nyilasok a Szálasi-puccs után úgy akarták a rendszerük 
stabilitását bizonyítani, hogy az I. hadtest részére kiadott ko
rábbi kiürítési rendeletet visszavonták.Vl Intézkedtek azonban 
arra nézve, hogy a katonai és polgári szervek tovább folytassák 
az előkészületeket. 

A bevonulásra kötelezettek arányai nagyjából megfelel
tek a korábbi rendelkezéseknek. A hadsereg személyi hiányait 
mutatja, hogy parancsot adtak ki, mely szerint a sorozó bizott
ságok döntése után „bajmegállapítás, felülvizsgálat nincs", s 
a bevonulók közül a felfegyverezhetők nyomban hadműveleti 
alkalmazásra is kerültek az ott működő seregtestek alárendelt
ségében.15 

A kiadott utasítások azonban nem számoltak azzal, hogy a 
jelzett mérvű behívások esetén a férfiak nélkül maradt nagy
város élete szinte teljesen meg fog bénulni, ezért a november 
23-án kiadott újabb bevonulási hirdetményben16 már egy sor 
engedményt voltak kénytelenek tenni. Mentesítést kaphattak 
pl. a közlekedési dolgozók, pékek, hentesek, molnárok, élelmi
szerkereskedők, orvosok, gyógyszerészek stb. 

A Fővezérség szinte megoldhatatlan feladattal került 
szembe, amikor tervbe vet te Nagy-Budapest milliós lakossá
gának hadműveleti kiürítését. Erre a célra naponként 35 száz
tengelyes vasúti szerelvényt biztosítottak. A főváros „érdek
telen" lakosságát a móri, szentendrei és a Buda környéki járá
sokban kívánták elhelyezni,17 míg az egyes minisztériumok, 

13 HIL HM M/l. oszt. Omo. 800. sz. 1944. A rendelet a HM-re nem vonat
kozott. Annak áttelepítésére 1944. X. 24-én adtak ki intézkedést. 

14 HIL HM M/l . oszt. Omo. 820. sz. 1944. 
15 HIL HM M/l . OSZt. Omo. 800. sz. 1944. 
16 HIL HM M/l—b. oszt. 17.030. sz. 1944. • 
17 BM 18. oszt. 24.919. SZ. 1944. 
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hivatalok, hadiüzemek stb. embereit a Dunántúl távolabbi ré
szén fekvő, előre kiutalt „szálláskörletekbe" telepítették. 

Nem érdektelen megjegyeznünk, hogy a főváros lakossá
gának jó része vállalva az éhezést és városi harccal járó sok-sok 
szenvedést, visszamaradt lakóhelyén.18 Hiába rendelte el pl. 
a német katonai parancsnokság Soroksár, Dunaharaszti és Pest
imre kiürítését, a városok lakossága küldöttségileg kérte, hogy 
ettől tekintsenek el. ,,A lakosság hangulata olyan, hogy ellen
állástól lehet tar tani" — jelentette az alispán a belügyminisz
terhez.19 

1944. december 4-én jelent meg a parancs Csepel kiürí
tésére. A munkáskerület lakosai azonban megtagadták a ren
delkezés végrehajtását, tüntetést szerveztek, szembeszálltak a 
karhatalommal, s elérték, hogy a hatóságok elálljanak terveik
től. „Ez a győzelem a német és nyilas erőszák felett történelmi 
jelentőségű. Példa, mely követésre vár" — írta ekkor az ille
gális Szabad Nép.20 

A kommunista párt röplapjai és felhívásai a lakosságot a 
behívóparancs megtagadására szólították fel. Ezt a felvilágosító 
munkát egyidejűleg összekapcsolták a kiürítés elleni harccal 
is. „Ne engedelmeskedjetek a kiürítési rendeletnek! Ne hagy
játok el hazátokat, ne távozzatok Budapestről" — adta ki a 
jelszót a KMP. A fővárosban visszamaradt lakosság nagyon 
sokat szenvedett a decembertől februárig tartó harcok során. 
Jelenlétük azonban bizonyos mértékben korlátozóan hatott a 
hadműveletek elkeseredettségére, s így elősegítette, hogy Bu
dapest mégsem jutott teljes pusztulásra. 

Intézkedés Észak-Magyarország elnéptelenítésére 

1944 november elején a nyilas „kormány" a kiürítés elvi 
és szervezési munkálataival az Országos Elhelyezési Kormány
biztosságot bízta meg. A kiadott rendelkezés természetesen nem 
érintette a szakminisztériumok hatáskörét, amelyek az addi
giakhoz hasonlóan tovább is előkészítették, végrehajtották és 
ellenőrizték a kiürítést. 

A Kormánybiztosság XI. 1-én utasítást adott Zemplén, 

18 Az egyik irat menekültekkel együtt 350 000 főre becsüli a Budán vissza
maradt lakosságot. L.: HIL A rendőrség felügyelőjének iratai. Csatári László 
ielentése. 

Kispesten mintegy 6Q 000 főnyi lakosság maradt vissza. L. OL ME Had
műveleti terület polg. közig. vez. ált. iratai. B/c. 1944. Ifetatatlan. 

19 Felszabadulás 92. o. 
20 s z a b a d Nép, 1944. december 10. ,( , .• . _ L 
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Ung, Szabolcs, Bereg, Szatmár, Borsod, Heves, Szolnok és végül 
Pest megye kiürítésének megkezdésére.21 A nyilasok nem is 
titkolták, sőt hangoztatták: a lakosságnak a „baráti német biro
dalomba" való „áthelyezését" tervezik, „hogy ezáltal a magyar 
fajt megmentsék". 

A szűkös vasúti gördülőanyag és a fennálló közlekedési 
nehézségek miatt a keleti és északi megyék kiürítését szaka
szosan, az arcvonal mindenkori helyzetétől függően tervezték 
végrehajtani. Szükség esetén első ütemben a bevonultak hoz
zátartozóit és a meglevő élelmiszerkészleteket kívánták a hát
országba juttatni, majd az „érdektelen lakosság egyéb önként 
jelentkező része" került elszállításra. Végezetül — idézem — „a 
közellátás megfelelő előkészítése és biztosítása után egy ké
sőbbi időpontban kerülhet csak sor egyes veszélyeztetett terü
letek teljes áttelepítésére". 

A tervek szerint a lakosságból 1000 fős menetoszlopokat 
kívántak alakítani, akiket napi 6—8 órás gyaloglással irányí
tottak volna nyugat felé. A személyes poggyászt és a 10 napi 
élelmet fogatolt járműveken akarták elszállítani. Mondanunk 
sem kell, hogy a hideg, esős, őszies időjárásban milyen szen
vedések vártak volna az otthonukból kimozdított családokra. 
A helyzet súlyosságát a Kormánybiztosság is elismerte. „E szo
morú modern népvándorlás... sok tűrést, szenvedést, az igé
nyek teljes leszorítását követeli" — olvashatjuk a jelzett irat
ban.22 

Az északi területek lakosságának azonban más véleménye 
volt mint a nyilasoknak. A vezérkarnak a BM-hez intézett egyik 
átiratából arról értesülünk, hogy a Miskolc környéki ipari mű
vek munkásainak zöme „a kiürítést és a lakosság elköltözte-
tését megakadályozandó", az erdőkbe vonult.23 Hasonló ese
mények történtek Ózd környékén is. 

A nyilasok menekülése a Dunántúlról 

Farkas vezérezredes, az Országos Elhelyezési Kormány
biztos nem kis nosztalgiával írta 1944 november elején: „Nem 
tudjuk, hogy a sors milyen penitenciákat mért ki számunkra, 
és mikor válik a ma még felvevő terület talán ugyancsak át
telepítendő területté."24 Nos, ez a helyzet is hamarosan bekö
vetkezett. 

21 Országos Elhelyezési Kormánybiztos. 30. sz. 1944. XI. 1. 
22 u o . Az idézetek a jelzett i ra tból valók. 
23 Fe l szabadulás 97. o. 
24 ~~i-»jSç;os Elhelyezési Kormányb iz tos . 30. sz. 1944. XI. 1. |i 
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1944. november 30-án rendelet jelent meg az első dunán
túli terület, a 4. honvédkerület, azaz a baranyai és somogyi 
részek kiürítésére.25 A Vörös Hadsereg támadása Pécs és Szek
szárd felé irányult. 

A hadra fogható férfilakosságot 21 és 48 éves korhatárok 
között szólították fel a bevonulásra. Űj jelenség az, hogy a 
hadvezetőség — legalábbis a rendelkezésekben — foko
zottan gondoskodni kívánt a bevonulók családtagjainak hát
raszállításáról.26 November első napjaiban több ilyen értelmű 
rendelet is napvilágot látott. A katonai vezetés azt remélte, 
hogy ez az intézkedés a „mélyponton levő bevonulási készsé
get" kedvezően fogja befolyásolni. 

Egyidejűleg fokozták a be nem vonulók elleni terrort, s 
újra meg újra kihirdették a rögtönbíráskodási és a felkoncolási 
parancsot. „Az ország legeldugottabb helyén is köztudomásúvá 
kell válni, hogy a szökevények elnyerik méltó büntetésüket. 
Ezért valahol mindig kell ellenőrzésnek lenni és a megtorlás
nak gyorsnak, kíméletlennek és nyilvánosnak kell lennie" — 
rendelte el Beregfy.27 Ezekben és a következő hónapokban a 
dunántúli megyékben valóban sok száz honfitársunk esett a 
nyilas terror áldozatává. 

1944. december 1-én elrendelték az ország legnyugatibb 
területeinek, a 2. és 3. honvéd kerületnek személyi kiürítését.28 

Az ottlevő nem harcoló alakulatokat a határon túlra szállítot
ták. A nyilas „kormányzat" a Németországban felállítandó „új 
magyar hadseregek" emberanyagát szinte kétségbeesett ma
kacssággal próbálta előteremteni az országnak ebben a ma
roknyi csücskében. A drákói rendeletek 16-tól 48 évig minden 
férfira vonatkoztak. Az ide menekült, s ittlevő emberanyagot 
általában a nyugati területek északi része felé vonták hátra. 
A Szálasi-rendszer utolsó óráit élte. 

A menekültek most már csupán Németországba vonulhat
tak vissza. Sokan, akiket eddig megtévesztett a fasiszta pro
paganda, görcsösen kapaszkodtak az utolsó hazai röghöz, s vég
leg elhatározták, hogy nem mennek a határon túlra. A lakos
ság hangulatát jól tükrözik az alábbi rendőrségi jelentések: 
Sopron 1945. I. 31. „Az őslakosság hangulata a Németországba 
való kitelepítéssel szemben egyenesen elutasító." Pápa: „A ki
ürítéssel kapcsolatban túlnyomórészt az az elhatározás, hogy 
a várost nem hagyják el, csak akkor, ha erőszakkal kényszerí-

25 HIL HM 6/k. oszt. 1941. sz. 1944. ! 
26 Honvédségi Rendeletek. 52. és 66. sz. 1944. 
27 HIL HM M/l—a. oszt. 6016. SZ. 1944. 
28 HIL HM ein. l /a . oszt. 101.025. sz. 1944. i r il 
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tik annak elhagyására" — sorolhatnánk tovább a hasonló mo
sonmagyaróvári, győri és szombathelyi nyilatkozatokat is.29 

Nem egy katonai alakulat parancsnoka is felismerte, hogy 
semmi keresnivalójuk Németországban, s a ha tár átlépése előtt 
szélnek eresztette katonáit. Sajnos, igen sok olyan alakulat és 
honvédségi intézmény volt, amelyek még az összeomlást meg
előző időben, zárt kötelékben települtek át a náci birodalomba. 
Számos harcoló egység pedig német fegyveres kényszer hatása 
alatt lépte át a határt . 

Megközelítőleg pontos adatok szerint a honvédséghez tar
tozó egyének közül mintegy 580 000 fő lépte át a magyar— 
német határt.30 Az áttelepült polgári személyek számáról nem 
találtam adatokat, de feltehető, hogy jóval kisebb volt, hiszen 
az utolsó időszakban — az élelmiszertartalékokat féltve —, 
már a németek intették le a mindenáron kitelepítést szervező 
nyilasokat. 

A hadműveletek tengernyi megpróbáltatása ellenére Ma
gyarország lakosságának zöme visszamaradt lakóhelyén, vagy 
hamarosan hazatért oda. Nem sikerült megvalósítani azt a nyi
las tervet, hogy az ország népességét — mint a fasiszták hir
dették — „az orosz asszimiláció elöl" elhajtsák szülőföldjéről. 
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ennek a nemzetvesztő tervnek 
a meghiúsítása a nyilasok elleni népi ellenállás egyik formája, 
a magyar nép bátor antifasiszta tet te volt. 

Gazsi József 

29 HIL Rendőrség országos felügyelője. 667/5. sz. 1945. 297—301. o. 
30 HIL Béke tá rgya lás t előkészítő bizottság i ra ta i . 1. doboz. 111. sz. „Ezeket 

a l é t számoka t a Szálasi féle HM adata iból részben te l jesen pon tosan Ť smer j ü k " — 
olvashat juk a jelzett i r a tban . 

A Hadtör téne lmi Köz lemények 1960/2. füzetében (227. o.) a d a t o k a t közöl
tem a Szálasi féle hadse reg lé tszámáról . A jelzet t menny i ségek nem veszik 
f igyelembe a Németországba k ihurco l t a laku la toka t , s csak a m a g y a r a lárendel t 
ségben lévők számát tün te t ik fel. Az ott közölt 214 463 ka tona , s az i t t említet t 
580 000 fő összevonása azonban n e m lenne helyes , m e r t az 580 000-es szám 
egy későbbi időpont ra vonatkozik , s ny i lván a 214 463 fő egyrészét is magába 
foglalja. 
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1. 

1944. szeptember 10. 

A Fővezérség javaslata a Legfelsőbb Honvédelmi Tanácshoz 
a hadműveleti kiürítés rendszabályainak kiegészítésére. 

1. A hdm. kiürítést a Tiszától K>re eső hdm. területeken 
a 20/Föv. agi.—1944. VIII. 29., valamint az ezt kiegészítő 749/ 
Föv. agi.—1944. IX. 8. számú intézkedéssel elrendeltem. 

A hdm. kiürítés során a katonai és munkaszolgálatra be
hívott személyek, lovak és járművek a hdm. kiürítéssel érin
tett területről a dunántúli felvevő területre kerülnek átszállí
tásra, az alábbi mértékben: 

a) Az 1923—27. születési évfolyamokhoz tartozó magyar 
nemzetiségű férfiak.(17—21 évesek). 

b) Az 1902—1922. születési évfolyamokhoz tartozó férfiak 
(22—42 évesek). 

c) Az 1896—1901. születési évfolyamokhoz tartozó (43— 
48 éves) férfiak közül a szakképzettek és a hadiipari szakmun
kások. 

E hdm. kiürítést kiegészítendő az általános helyzetből 
kifolyólag javasolom az alábbiakat elrendelni: 

2. Javasolom megengedni az önkéntes eltávozást a fenti a), 
b), c), pontokban fel nem sorolt és a hdm. kiürítés alá eső te rü
leten lakó magyaroknak és németeknek. Egyben kérem meg
határozni, hogy ezt a lakosságot a Dunántúl mely területére 
irányítsam. Kérem meghatározni mindazokat az intézménye
ket, hivatalokat stb., amelyek ott mint nem feltétlenül szüksé
gesek, kiürítésre kerülhetnek, valamint azokat a hatóságokat, 
intézményeket, vagy azok részeit és a hozzájuk tartozó sze
mélyzetet, akik csak a katonai pság.-ok rendeletére hagyhatják 
el a területet. 
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3. Egyben kérem a német kormánnyal érintkezésbe lépni 
az irányban, hogy szükségük van-e a kiürítésre tekintetbe jövő 
területek nemzetiségi lakosságára, mint munkaerőre. Igenlő 
válasz esetén ezek a nemzetiségek az előző 2. pontban említett 
személyek elszállítása után jönnének tekintetbe. 

4. Javasolom a hdm. kiürítéssel érintett területen a hadi
ipari termelést beszüntetni. A területen csak a visszamaradó 
lakosság ellátását célzó ipari és termelő munka folyjon. A ha
diipari szempontból jelentős termelési eszközöket (gyári beren
dezéseket stb.), valamint a visszamaradó lakosság ellátásához 
nem szükséges élelmiszereket és készleteket az összes gépjár
műveket javasolom mielőbb a Dunántúl ÉNy-i felvevő terü
letre kiüríteni. 

5. A fenti mérvben túlmenő kiürítést nem javasolok. Egyes 
területek elnéptelenítése azonban a hdm. helyzet alapján helyi
leg szükségessé válhat. Ezt mindenkor a működő hds. pság.-ok 
rendelik el. Egyébként is az említett terület elnéptelenítése oly 
nagy tömegeket mozgatna meg, hogy szállításuk és ellátásuk 
megoldhatatlan lenne.1 

Budapest, 1944. IX. 10-én 13 h. 20 I. 
vitéz Vörös vezds. sk. 

HU, HM M—l/ny oszt. 15 546/1944. sz. — Sokszorosított másolat. (Eredeti sz. 
Föv. agi. — 1944. IX. 10.) 

2. 

1944. október 27. 
Az Országos Elhelyezési Kormánybiztosság 

értekezletén készült jegyzőköny 
Magyarország hadműveleti kiürítésével kapcsolatban. 

Tájékoztatást ad az arcvonal helyzetéről is.2 

Apostaghy vk. százados elsősorban helyzettájékoztatást 
adott. Ennek során közölte, hogy Ungvár és Munkács körül 
harcok vannak, innen az arcvonal Nyíregyházán és Szerencsen 
át húzódik Szolnok felé, majd Kiskunfélegyháza és Baja irá-

1 Az irat mellékletében a következőket olvashatjuk: „A változott helyzetre 
való tekintettel pedig kérem, hogy az 5., 6., honv. ker. pság. népmozgalmi 
nyilvántartói Pécsre, a 9. honv. ker. pság. népmozgalmi nyilvántartói Szombat
helyre kerüljenek." A HM a Fővezérség ezen kívánságának megfelelően kiadta 
a szükséges rendeletet. 

2 Az irat nem közölt első bekezdése az értekezleten résztvevők neveit 
sorolja fel. 
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nyában halad. Nyíregyháza környékén fellángolt a harc. Ez 
idő szerint verik az oroszokat. Tokajnál az előretolt ékeket visz-
szanyomták. Alpár ellen a mai napon támadás lesz a részünk
ről. A szolnoki hídfőt tartjuk ugyan, azonban Szolnoknál a 
hidakat felrobbantottuk. Számolni kell a Duna—Tisza közé
nek kiürítésével. 

Az elnök közölte, hogy vitéz Farkas Ferenc elhelyezési 
kormánybiztos a tegnapi miniszteri megbeszélésen terveit elő
adta. Ennek során megjelölte azt a 6 utat, amelyen a hadmű
veleti kiürítés elrendelése esetén a személyeket és vagyontár
gyakat a Dunántúl felé kell szállítani. Ez a 6 út azonban na
gyon kevés az elnéptelenítés végrehajtására. A szóban levő 
utak felhasználásával ugyanis kb. 1 hónapig tart a Duna vona
láig való teljes kiürítés és ezenfelül még 1 hónapig tartana 
Budapest székesfőváros kiürítése. 

A teljes kiürítésre nézve eddig csak egy közeli tapaszta
latunk van, nevezetesen Kecskemét kiürítése. 

Innen kb. 80 000 embert karhatalommal igyekeztek hátra 
szállítani. A kiürítést tegnapelőtt kezdték meg, de ma már csak 
kb. 1000 ember menetel Dunaföld vár felé, a többiek időközben 
szétszéledtek. Miután azonban Kecskemétet teljes értékű pró
bának tekinteni nem lehet, az arcvonaltól nyugatra számítva 
mintegy 20 kilométeres sáv teljes kiürítését vették tervbe, 
hogy a szükséges gyakorlati tapasztalatokat megszerezhessék. 

A Dunántúl állítólag már túl van terhelve. Ez a megálla
pítás azonban inkább csak a városokra vonatkozik. 

A teljes kiürítés végrehajtásánál nem is annyira a lakos
sággal kapcsolatosan, mint inkább az ipartelepeknek és az anya
goknak kiürítése során mutatkoznak súlyos nehézségek. 

Ezzel kapcsolatban Holényi László az iparügyi miniszté
rium, részéről előadta, hogy ha Diósgyőrt és Ozdot az oroszok 
elfoglalnák, akkor a hadiipari termelés megáll. Vas ugyanis 
nincs a Dunántúlon, szén pedig alig van. Ezekre tekintettel 
mielőtt az említett iparvidék kiürítését komolyan tervbe vesz-
szük, célszerű volna megtudni, hogy mi a németek szándéka. 
A kohókat, a gőzkalapácsokat, a hengerlőket és más nagy súlyú 
és szét nem szedhető gépeket ugyanis nem lehet elszállítani. 

A m. kir. földművelésügyi minisztérium részéről dr. Dras-
kóczy Géza min. o. tanácsos a teljes kiürítést megoldhatatlan
nak tartja. Szerinte ez a nemzet nagy részének pusztulását 
jelentené. 

Ezzel kapcsolatban az értekezleten felvetették a következő 
aggályokat: 
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A teljes kiürítés ősszel gyalogmenetben történik. Ez már 
magában véve is súlyos veszedelemmel jár a nőkre, a gyerme
kekre, a betegekre és az öregekre, mert hiszen ezek a testi 
fáradalmakat nemigen bírnák ki. Ettől eltekintve járvány 
üthet ki közöttük, ami további pusztításokat fog okozni. 

Apostaghy vk. százados előadta, hogy a vezérkar főnöke 
a teljes kiürítést nem kívánta, ellenben parancsot kapott en
nek végrehajtására. 

Dr. Kovács László min. t i tkár a m. kir. pénzügyminiszté
rium részéről szükségesnek tartotta, a m. kir. Miniszterelnök 
úr meggyőzését arról, hogy a teljes kiürítésre nincs lehetőség. 

Villányi vk. őrnagy szerint a kormányzat felfogása, hogy 
az oroszokat saját erőnkkel megállítani nem tudjuk, a német 
segítségre pedig számítani nem lehet. Ezért bizonyosnak lát
szik, hogy a magyarokat az oroszok el fogják vinni munkára, 
a megmaradó magyarok pedig asszimilálódnak. A magyar nép 
ugyanis általában nagyon alkalmazkodó. Egyébként teljesen 
tisztába vannak azzal, hogy a teljes kiürítést végrehajtani nem 
lehet. Ezt a kormány is tudja, azonban menteni akarja azt, ami 
menthető. A végrehajtás nehézségeire nézve példaképpen fel
hozta, hogy legutóbb még a katonai szolgálatra elsősorban al
kalmas férfiakat sem lehetett kivonni Budapest területéről, 
mert elszállításuk az élet megbénulását eredményezte volna. 
Ezért kellett a bevonulási hirdetményekben foglaltakat visz-
szavonni. 

Dr. Kovács László min. titkár ezzel kapcsolatban előadta, 
hogy a pénzügyi államtitkárok a teljes kiürítés végrehajthatat
lanságát jól ismerik. Kérdés azonban, hogy a pénzügyminiszter 
úr a minisztertanácsban ezt az álláspontot tudja-e kéoviselni. 
Egyébként a teljes kiürítés szerinte nemzeti kérdés. Általában 
a pénzügyminisztériumban az a felfogás, hogy totális állam
ban nem lehetnek ellenvélemények, mégis felvetődik az a gon
dolat, hogy a németeknek esetleg szükségük lehet az országukba 
menekülő munkaképes férfiakra, de a lakosság többi rétegére 
már nem. 

Ezzel kapcsolatban Apostaghy vk. százados előadta, hogy 
még a hadseregnek is csak azokra a férfiakra lesz szüksége, 
akiket fel tud fegyverezni. A férfiak zöme ehhez képest a la
kossággal együtt kerül elszállításra. 

Dr. Kovács László min. t i tkár előadta, hogv miután a ki
ürítés szükségessége hadseregünk ütőkéDességétől függ, első
sorban arra kér felvilágosítást, i ön-e német felszerelés, mire 
Apostaghy vk. százados közölte, hogy hónapok óta meghatáro-
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zott mennyiségű felszerelést kapunk a németektől. A felszere
lések szállítása az utóbbi időben gyorsabb ütemben történik, 
mert a románoknak és a szlovákoknak szánt felszerelés egy 
részét is mi kapjuk meg. A gyalogsági felszereléssel és ruhá
zattal azonban a hadsereget magunknak kell ellátnunk. 

Ezzel kapcsolatban szóba került, hogy a gyalogság az oro
szokkal szemben nem állta meg a helyét, mire Villányi vk. 
őrnagy előadta, hogy a gyalogsághoz kerül a leggyengébb ka
tona-anyag, mer t akinek csak egy kis protekciója van, az leg
alább tüzér. Ezzel szemben a gyalogság végzi a legnagyobb 
teljesítményeket. \ 

Az Országos Elhelyezési Kormánybiztos arra a meggyőző
désre jutott, hogy a teljes kiürítést nem lehet végrehajtani. 
Most azonban egy keskeny sávon a teljes kiürítést próbakép
pen akarják végrehajtani, azonban még ehhez sincs meg a szük
séges számú karhatalom. A próba eredményéről egy-két hét 
múlva adhat tájékoztatást. 

Villányi vk. őrnagy ezekután a székelyek harcáról beszélt, 
ahol ő katonai szolgálatot teljesített. Ennek során előadta, hogy 
a székelyek általában az első puskalövésekre szétszaladtak. 
Ebben része van annak, hogy a magyar lustaságból nem ássa 
be magát. A (magyar egyébként sem önálló Harcos, szeret egy 
tömegbe harcolni, aminek azután az volt a következménye, hogy 
ahol egy akna bevágott, sok volt a sebesült. 

Ezekután szóban került, hogy most Borsod és Abaúj-Torna 
vármegyéknek, továbbá Miskolcnak és Kassának kiürítése van 
tervbe véve, azonban a szükséges szállítóeszközökről gondos
kodás nem történt. A kassai ítélőtábla elnöke pl. mindössze két 
vagont akart szerezni az összes igazságügyi anyag elszállítására, 
azonban még ezt sem kapta meg. 

A m. kir. pénzügyminisztérium képviselője ezzel kapcso
latban előadta, hogy a pénzügyi hatóságok egy része felsőbb 
rendelkezés alapján Egerbe vitte az elszállítandó vagyontár
gyakat. Megkérdezte Villányi vk. őrnagyot, hogy nem volna-e 
célszerű ezeket az anyagokat elszállítani. Ezt az őrnagy szük
ségesnek tartotta, azonban nem tudta megmondani, hogy a 
szállítóeszközöket honnan szerezzék meg. 

Arra nézve, hogy a szállítóeszközök hiánya milyen súlyos 
következményekkel járhat, a m. kir. igazságügyminisztérium 
képviselője példaképpen felhozta a váci fegyház esetét, és meg
kérdezte, mitévő legyen az ott őrzött bűntettesekkel. Agyon 
kell őket lőni, volt rá a válasz. Mire, az igazságügyminisztérium 
képviselője megjegyezte, hogy ez teljesen lehetetlen, hiszen 
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közöttük politikai bűntettesek és más, még a javulás útjára té
ríthetők is vannak. Különben sincs erre jogszabály. 

Az igazságügyminisztérium képviselője előadta, hogy Sza
mosújváron hagyták a fegyenceket. Nem tudja mi lett velük. 

Valaki felvetette, mi lesz a nagykállói elmegyógyintézettel, 
ahol 4000 elmebeteget őriznek. Ha ezek szabadlábra jutnak, 
súlyos károkat okozhatnak. 

A m. kir. pénzügyminisztérium részéről dr. Kovács László 
magyarázatot kért arra nézve, hogy a fővezérség 4500/1944. 
sz. átiratában említett „Drávamenti határsáv" alatt mit kell 
érteni. Mire azt a feleletet kapta, hogy a Balatontól délre fekvő 
területeket, de egyébként ezt a vonalat még nem határozta 
meg senki. 

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium képviselője köz
bevetőleg megjegyezte, hogy miniszterének álláspontja szerint 
kulturális értékeket nem szállítanak el, mer t a mostani körül
mények között az elszállítás sokkal nagyobb veszélyt jelent, 
mint az otthagyás. 

Felvetettem az értekezleten, vajon mi lesz a városoknak és 
ezek között is elsősorban Budapest székesfővárosnak közüzemei
vel. Mire azt a választ kaptam, hogy ezeket vagy fel fogják 
robbantani, vagy fontos alkatrészek megsemmisítésével hasz
navehetetlenné fogják tenni. Erre előadtam, hogy ezt teljesen 
lehetetlennek tartom, különösen akkor, ha a teljes kiürítés 
végre nem hajtható. Ez esetben ugyanis számítani kell arra, 
hogy a székesfőváros lakosai közül mintegy fél millió lakóhe
lyén marad. Ezeket a magyarokat viszont nem tehetjük ki 
annak, hogy pl. szomjan pusztuljanak. Erélyes tiltakozásomra 
az iparügyi minisztérium képviselője kijelentette, hogy ő nem 
a gáz- víz- és villamosműre, hanem az egyéb hadiüzemekre 
gondolt. 

Ezekután a próba kiürítés alá kerülő járásokat állapítot
tuk meg a térképről. Ezek a következők: a kalocsai, az abonyi, 
a kiskőrösi, a jászsági felső, a Jász-Nagykun-Szolnok várme
gyei központi, a hevesi, a mezőcsáti, a tokaji és a szerencsi 
járások. 

Ezzel kapcsolatban közölte velünk a vk. őrnagy, hogy II. 
ütemben a Ráckeve, Ócsa, Üllő, Pásztó, Miskolc, kassai vonal
tól keletre eső területeket fogják kiüríteni, végül III. ütemben 
a Dunától keletre eső területeket, beleértve Budapest székes
fővárost is. 

Ugyancsak közölte a vk. őrnagy, hogy a Dráva menti ki
ürítésre előkészítendő területek alatt Baranya vármegye terü
letét, továbbá Somogy vármegyének déli felét kell érteni. 
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Végül a vk. Őrnagy előadta azt a kívánságot, hogy â szál
lítási kormánybiztoshoz a m. kir. kereskedelem- és közlekedés
ügyi minisztérium 1—1 összekötőt küldjön, aki a szállítóeszköz 
igénylésekkel kapcsolatos kívánságokat igyekezzék majd ott 
érvényesíteni. 

Végül az értekezlet tagjai szükségesnek tartották, hogy az 
értekezleten elhangzottakról miniszterüket írásban tájékoztas
sák. 

Ezzel az értekezlet du. ZU1 órakor véget ért. 
Budapesten, 1944. X. 27. 

Dr. Benczúr József 
BM XVIII. oszt. 24899/1944. sz. — Feljegyzés. 

3. 

1944. november 2. 

Az Országos Elhelyezési Kormánybiztosság értekezletén 
készült jegyzőkönyv a minisztériumok kitelepítése tárgyában. 

Pro domo. 
Az 1944. évi november hó 2-án Villányi vk. alezredes el

nöklete alatt az Országos Elhelyezési Kormánybiztosságon ér
tekezlet volt, amelyen a .következők vettek részt: a m. kir. 
iparügyi minisztérium részéről: dr. Pilisy Sándor miniszteri 
tanácsos, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium ré
széről: dr. Neybauer miniszteri tanácsos, a m. kir. kereskede
lem- és közlekedésügyi minisztérium részéről: Sztojanov Milán 
ezredes, m. kir. igazságügyminisztérium részéről: dr. Szabó 
Jenő és dr. Bachó Ferenc min. tanácsosok, a m. kir. pénzügy
minisztérium részéről: dr. Kovács László min. titkár, a m. kir. 
közellátásügyi minisztérium részéről: Bartóly ezredes. A m. 
kir. belügyminisztérium részéről alulírott min. o. tanácsos 
jelent meg az értekezleten. 

Elnök közölte, hogy a minisztériumok kiürítése esetén el
szállítandó személyek számának bejelentését már kérték, és 
hogy ennek alapján mindössze három minisztérium jelentette 
be a kívánt adatokat. 

Erre tekintettel kérte, hogy a még hiányzó értesítéseket 
legkésőbb 1944. évi november hó 2-ának esti órájáig közöljék. 

Ezzel kapcsolatban felmerült az a kérdés, hogy a minisz-

311 



tériumnak az úgynevezett kisebb törzse, vagy pedig a minisz
tériumok összes tiszviselői, alkalmazottai és ezek családtagjai 
távozzanák-e. 

Dr. Szabó Jenő min. tanácsos kijelentette, hogy a m. kir. 
igazságügyminiszter ú r kisebb törzsével együtt is csak végső 
sorban kívánja Budapestet elhagyni, továbbá, hogy csak ennek 
az úgynevezett kisebb törzsnek elvitelét látja lehetőnek. 

Dr. Neubauer min. tanácsos szükségesnek tartotta, hogy a 
minisztériumókból elszállítható személyek számát elvileg ha
tározzák meg, nehogy az egyik minisztérium aránytalanul sok, 
a másik pedig aránytalanul kevés személy elszállítását vegye 
tervbe. 

Dr. Kovács László min. ti tkár előadta, hogy a megelőző 
értekezleten történt megállapítás szerint, egy működőképes 
törzsnek mindegyik minisztérium részéről már most a felvevő
területre kellene távoznia. Viszont a miniszterek az ittmaradó 
tisztviselőkkel együtt később mennek a felvevőterületre. A m. 
kir. pénzügyminiszter úrnak az az álláspontja, hogy csak leg
utoljára hagyhatja el Budapest területét. Ez szerinte nem min
denben közérdekű felfogás, mert ha a város tüzérségi tűz alá 
kerülne, akkor már a minisztériumok Budapesten úgysem mű
ködnének. 

Villányi vk. őrnagy előadta, hogy Kovács László felfogása 
helyes, mer t érdek az, hogy a minisztériumok a részükre ki
jelölt felvevőterületeket mielőbb elfoglalják. Ellenkező esetben 
ugyanis minden központi intézkedés ellenére megtörténhetik, 
hogy német katonai hatóságok foglalják el ezeken a területe
ken levő férőhelyeket. 

A vk. őrnagy egyúttal közölte, hogy a miniszterelnökség 
és a földmüvelésügyi minisztérium már a felvevőterületeket 
(ahová kitelepülni szándékoznak), szintén meghatározták. Hiba 
azonban az, hogy igen nagy területeket jelöltek meg. Ha ugyan
is mindegyik minisztérium ilyen arányban kérne felvevőterü
letet, akkor az elszállítandó személyekkel a fél Dunántúlt meg 
lehetne tölteni. A vk. őrnagy a hozzá intézett kérdésre kijelen
tette, hogy Sopron vármegyét és ennek környékét kell a mi
nisztériumok számára felvevőterületül kijelölni. Egyúttal kö
zölte azt is, hogy természetesen a most ezen a vidéken tartóz
kodó menekülteket onnan ki kell telepíteni. Ennek azonban 
súlyos akadályai lesznek, mert a magyar menekülteknek a 
német birodalomba való telepítéséhez a németek nem járultak 
hozzá. 

Dr. Kovács László annak eldöntését kérte, hogy csak a 
szűkebb törzs menjen-e a felvevőterületre, vagy pedig a mi-
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nisztériumok összes alkalmazottai és ezek hozzátartozói. Ha 
ugyanis csak a szűkebb törzs megy, akkor az ehhez tartozók 
valószínűleg soha többé nem térhetnek vissza, mert hiszen a 
mostani kormányzat mellé elkötelezték magukat. Ha azonban 
az egész minisztérium megy, akkor ilyen aggály nem lehet. 
El kellene továbbá dönteni azt is, hogy a kiürítés önkéntes, 
vagy pedig kötelező lesz-e. Villányi vk. őrnagy kijelentette, 
hogy ezeknek a kérdéseknek eldöntése minisztertanács elé tar
tozó kérdés. Egyúttal közölte azt is, hogy a kiürítés alá eső 
minisztériumi tisztviselők számarányának megállapítása szin
tén minisztertanács elé tartozó kérdés, mire dr. Szabó Jenő és 
Bachó Ferenc min. tanácsosok megjegyezték, hogy nem lehet a 
minisztériumokat egyenlő arányban kitelepíteni, mer t hiszen 
a háború folytatása szempontjából a minisztériumok jelentő
sége igen különböző. 

Végül Villányi vk. őrnagy kérte annak pontos megjelölé
sét, hogy az egyes minisztériumok a felvevőterületet hány sze
mélynek kérik. 

Ezzel az értekezlet véget ért. 
BM XVIII. oszt. 24919/1944. sz. — Feljegyzés. 

4. 

1944. november 3. 

Az Országos Elhelyezési Kormánybiztosság értekezletének 
jegyzőkönyve a főváros kiürítése tárgyában. 

1944. évi november hó 3-án az ügyben az Országos Elhe
lyezési Kormánybiztosságon értekezlet volt. Az értekezleten 
Szurmay Sándor vezérőrnagy elnöklete alatt a következők vet
tek részt: 

Villányi m. kir. alezredes, az Országos Elhelyezési Kor
mánybiztosság részéről, Draskóczy Géza min. o. tan. a föld
művelésügyi minisztérium részéről, Holényi László min. fő
mérnök az iparügyi minisztérium részéről, Szalay Béla min. o. 
tanácsos a vallás- és közoktatásügyi minisztérium részéről, 
Ferdinándy Géza min. t i tkár a HM 18. osztálya részéről, dr. 
Kovács László min. t i tkár a pénzügyminisztérium részéről, 
Gyovay Géza alezredes az Országos Elhelyezési Kormánybiz
tosság részéről, Rákóczi Imre dr. min. o. főnök, a miniszterel
nökség részéről. 
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Elnök bejelentette, hogy Budapest székesfőváros kiüríté
sének irányításával bízták meg. Elsősorban a budapesti város
parancsnokságnak azt a parancsot adta, hogy a nemzeti kincs
nek tekintendő értékeket szállítsák el. Egyúttal általában meg
jelölte, hogy minő nemzeti kincsek elszállításáról kell elsősor
ban gondoskodni. Kérte a főhatóságok jelenlevő képviselőit, 
hogy a főhatóságok főfelügyelete és vezetése alatt álló közigaz
gatási hatóságoktól és egyéb szervektől elszállítandó nemzeti 
kincseket jelöljék meg. Ezzel kapcsolatban közölte, hogy termé
szetesen csak azoknak a kincseknek elszállítását kell kérni, me
lyeknek elszállításáról az érdekelt közigazgatási hatóság vagy 
egyéb szerv gondoskodni nem tud, továbbá, hogy csak a nem
zeti kincs jellegével bíró vagyontárgyak jelentendők be. (Ilye
nek pl. a Szent Korona, a koronázási jelvények, a Szent Jobb, 
a nagyobb mennyiségű arany-, ezüst-, drágakőkészlet stb.) 

Mindezekkel kapcsolatban dr. Rákóczi Imre min. o. főnök 
a hozzá intézett kérdésekre előadta, hogy a koronázási jelvé
nyek és a Szent Jobb biztonságba helyezéséről tudomása nincs, 
ellenben vállalta, hogy e nemzeti kincsek biztonságba helyezé
sét a maga részéről kezdeményezni fogja. 

Ezzel kapcsolatban dr. Kovács László min. titkár bejelen
tette, hogy a zsidóktól elkobzott műkincsek biztonságba helye
zéséről gondoskodás történt. 

Végül Szurmay Sándor tábornok kérte, hogy a szóbanlevő 
nemzeti kincsek 1944. évi november hó 4-én déli 12 óráig je
lentendők be titkárához, Sárdy Tibor min. titkárhoz. 

Villányi vk. alezredes közölte, az egyes minisztériumok 
részére a felvevőterületeket megjelölték, és egyúttal átnyújtotta 
az Országos Elhelyezési Kormánybiztosság 5480/1944. XV/3. sz. 
alatti közlését. 

Ezzel kapcsolatban az alezredes szóbelileg tájékoztatott 
arról, hogy az ún. kistörzzsel 200-nál több személy nem mehet 
a miniszter urak kíséretében, továbbá, hogy a felvevő területe
ken már elszállásolt személyeket nem szabad kitelepíteni. 

Kérte az alezredes, hogy a közlés alapján a szálláscsináló-
kat az egyes 'minisztériumok felvevő területükre azonnal küld
jék ki, és hogy a szálláscsinálókat ők fogják nyílt paranccsal 
ellátni. Ezenfelül átadandó a szálláscsinálóknak a közlés másod
példánya is. 

Ha a szálláscsinálás már megtörtént, akkor a szállítóesz
közökért a szállítási kormánybiztoshoz kell fordulni, akinek a 
kiürítés céljaira naponként 35 száztengelyes vonat áll a ren
delkezésre. 

Ezek után az Országos Elhelyezési Kormánybiztosság ré-
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szeről Récsey m. kir. ezredes közölte, hogy Budapest székes
főváros hivatalai részére a tatai és a váli járásokat jelölték 
meg, továbbá, hogy a budapesti érdektelen lakosság részére a 
budakörnyéki, a móri és a szentendrei járások állanak rendel
kezésre. Ezzel kapcsolatban megjegyezte az ezredes, hogy ter
mészetesen Budapest alatt mindig Nagy-Budapestet kell érteni. 

Ezek után kértem, hogy miután még több kiürítendő vár
megye és thj. város részére nem jelöltetett meg az érdektelen 
lakosság felvevő területe, a belügyi közigazgatási hatóságok és 
egyéb szervek részére a m. kir. belügyminiszter úr felvevő te
rületeket jelölhessen ki. Az elv ugyanis az, hogy a közigazga
tási hatóságok és egyéb szervek oda kerüljenek, ahová az ún. 
érdektelen lakosság kerül. Ezzel kapcsolatban az értekezlet 
tagjai ellenezték azt, hogy a belügyi közigazgatási hatóságok 
és egyéb szervek részére mindaddig felvevő területek jelöltes
senek meg, ameddig az érdektelen lakosság részére ilyen terü
letet ki nem jelölnek. Ezzel kapcsolatban Récsey m. kir. ezre
des közölte azt is, hogy az általam szóba hozott törvényható
ságok érdektelen lakossága részére már nem lehet felvevő te
rületet megjelölni, mert nincs hely. Erre azzal válaszoltam, 
hogy ha valaki menekülni akar, teljes lehetetlenség elküldeni 
azzal, menjen arra, amerre lát, tehát ismételten kértem a fel
hatalmazás megadását és utaltam arra, hogy eddig valamennyi 
érdekelt belügyi hatóság és egyéb szerv részére megjelöltük a 
felvevő területeket, tehát az egyenlő elbánás elvét is súlyosan 
sértené, ha Abaúj-Torna, Borsod, Gömör és Kishont, Heves és 
Nógrád vármegye északi területén, valamint Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegye északi részének járásaiban állomáshellyel 
bíró belügyi közigazgatási hatóságok és egyéb szervek részére 
felvevő területet ki ne jelölnénk. 

Végül abban állapodtunk meg, hogy a felvevő területek ki
jelölése ügyében külön tárgyalást folytatunk. A felvevő terü
letek kijelölése időközben megtörtént (a 368300/1944. BM sz. 
rendelet). 

Az értekezletről hazaérkezvén, minderről feletteseimnek, 
továbbá az elnöki osztálynak szóbelileg jelentést tettem, to
vábbá a m. kir. Belügyminiszter úr részére a benti 5480/1944. 
sz. közlés 3 másolatát átnyújtottam. Ennek alapján az elnöki 
osztály a szükséges rendelkezéseket kiadta és a m. kir. belügy
minisztérium kiürítése azóta folyamatban van. 

Budapesten, 1944. november 14^én. 
BM XVIII. oszt. 24919/1944. sz. _ Feljegyzés. 
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5. 

1944, november 3. 

Az Országos Elhelyezési Kormánybiztosság utasítása, melyben 
a minisztériumok és Budapest részére új telepítési körzetet 

— gyepűszállást — jelöl ki? 

Budapest veszélyeztetettsége folytán a m. kir. kormány és 
Budapest Székesfőváros részére gyepűszállások kijelölése vált 
szükségessé. 

Gyepüszállásul az alábbi járásokat jelölöm ki azzal, hogy 
a már eddig odamenekültek vagy odatelepítettek helyeiken 
meghagyandók, de a szükséges tömörülést (külön iroda nincs; 
egy család egy szobában) a szociális és eü. követelmények ha
táráig haladéktalanul végre kell hajtani. 

A kijelölt területre már eddig menekült és elhelyezett csa
ládok kitelepítését a kormánybiztosság egyelőre nem vállal
hatja, mert annak messze kiható következményei lehetnek. 
Honvéd- és német alakulatok áttelepítésére a Fővezérség intéz
kedjék. 

A polgári lakosság tömörítését, és így a szükséges férőhely 
biztosítását, a járásokban a főszolgabíró vezetésével a honvéd 
állomásparancsnokságok bevonásával a községi elöljáróságok 
végezzék. 

Sopron városában a szállás-szabályozást Poltányi vőrgy., 
Szombathelyen a honvéd kerületi parancsnok, míg Kőszegen 
a Fővezérség egy kirendelt közege végezze. A szálláscsinálókat 
e rendelet egy másodpéldányával ellátva a minisztériumok és 
Budapest Székesfőváros rendelik ki. A kirendelteket „nyílt pa
ranccsal" ellátom. 

I. Gyepüszállásul kijelölt járások. 
a) Kormányzóság, József királyi herceg, Miniszterelnök

ség, Fővezérség és Honvédelmi Minisztérium: Kőszeg szab. kir. 
város, irottkői járás, szombathelyi járás és csepregi járás. 
(Részletes elosztás Kőszegen, átvonulási szállás — miniszter
tanács — a fővezérség intézkedése szerint.) 

b) Pénzügyminiszter: soproni járás (Sopron, Nagycenk, 
Sopronfalva és Brennberg kivételével). 

3 Az iratot „Sürgős! Azonnal!" megjelöléssel kiadványozták. 
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c) Kereskedelmi miniszter: kapuvári járás (Eszterháza ki
vételével, ahol a kastélyt és melléképületeit a honvédség el
hagyni köteles). 

d) Iparügyi miniszter: tolnai járás. 
e) Belügyminiszter: sárvári járás. 
f) Külügyminiszter: celldömölki járás. 
g) Közellátási miniszter: pápai járás. 
h) Földművelésügyi miniszter: vasvári járás, 
i) Igazságügyminiszter: körmendi járás, 
j) Vallás- és Közoktatásügyi miniszter: szentgotthárdi 

járás. 
k) Budapest Székesfőváros: tatai és váli járás. 
II. Székhelyek. 
a) A kormányzói jogkörrel ideiglenesen megbízott minisz

terelnök, József királyi herceg, a miniszterelnöki teendőkkel 
megbízott tárcanélküli miniszter, a honvédelmi miniszter és 
honvéd vezérkar főnöke, továbbá a nemzet totális mozgósításá
nak és harcbaállításának tárcanélküli minisztere és szűkebb 
törzsének székhelye: Kőszeg és környéke. 

b) A belügy, külügy, vallás- és közoktatásügyi, igazság
ügyi, valamint szűkebb törzsének, továbbá a tárcanélküli nem
zetvédelmi és propagandaminiszter és teljes törzsének szék
helye: Szombathely. 

c) A pénzügy, kereskedelem- és közlekedésügy, ipar, föld
művelés és közellátásügyi miniszter és szűkebb törzsének szék
helye: Sopron. 

d) A termelés folyamatosságának tárcanélküli minisztere 
és teljes törzsének székhelye: Sopronfalva és Brennberg. 

A szűkebb törzsek létszáma családtagokkal együtt a kor
mánybiztossággal közölt adatok szerint, de legfeljebb 200 fő. 

III. Szállítás. 
Személyzet- és anyagszállítás (bútorzat nem szállítható) 

saját járműveken. Szállítóeszköz iránt a minisztériumok köz
vetlenül az Országos Szállítási Kormánybiztoshoz forduljanak. 

IV. Ellátás. 
Az áttelepítetteket a hatóságok azonnal kapcsolják be a 

helyi közellátási szervezetbe. 
V. Nyilvántartás. 
A minisztériumok és Budapest Székesfőváros, másrészt a 
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járások főszolgabírói és polgármesterek, az egyes helyiségekbe 
elhelyezett lélekszámot az elhelyezési kormánybiztossal folya
matosan közöljék. 

Országos Elhelyezési Kormánybiztos 
HIL HM Szám nélkül. Lymbus. 1945. — Másolat. (Eredeti sz. Orsz. Elhelye

zési Kormánybiztosság 5480/1944. XI. 3) 

6. 

1944. november 30. 

A HM a 4. honvéd kerület területén elrendeli a behívásokat/* 

A m. kir. honvédség szempontjából tekintetbejövő ember
anyagnak az ellenséges behatás által veszélyeztetett területről 
való átmentése céljából a 4. ker. területén a 21-től 48 éves ki
képzett és ki nem képzett emberanyag azonnali behívását ren
delem el. 

A bevonulási parancsot hirdetmény alakjában a ker. pság. 
szerkessze meg és azonnal függessze ki. 

I. Bevonulni tartoznak: 
1. Valamennyi nt. tiszt j tisztjelölt és hasonlóállású 48 éves 

korig: 
2. A 48 éves és ennél fiatalabb összes nt. tiszthelyettesek, 

tisztesek és honvédek. 
II. Visszahagyások: 
Felhatalmazom a 4. ker. pság-ot, hogy a bevonulásra kö

telezettek közül mindazokat, akik hadiipari, közlekedési, köz
ellátási, vagy egyéb közérdekből nélkülözhetetlen munkahelyen 
vannak, a bevonulás alól korlátolt számban és az elkerülhetet
len időtartamra felmenthesse. 

A felmentések kérdésében a hdm. kormánybiztos és egyéb 
tekintetbejövő polgári szervek véleményét a lehetőséghez ké
pest hallgassa meg. Különös figyelemmel legyen arra, hogy a 
bevonulások az anyagi kiürítést ne zavarják. 

III. Bevonulási helyeket a ker. pság. a helyzetnek meg
felelően határozza meg. Elvileg a területileg illetékes bev. köz
pontokhoz kell bevonulni. Áttelepült vagy mozgásban levő bev. 
központok helyett másokat a ker. pság. jelöljön ki. 

4 Az irat „Szigorúan bizalmas! Tiszt-tisztnek!" megjelöléssel lett kiadva. 
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IV. A bevonulókat fel kell szólítani, hogy személyi okmá
nyokat, megfelelő ruházatot, felszerelést és többnapi élelmet 
hozzanak magukkal. Fel kell hívni továbbá a figyelmet arra 
is, hogy a bevonulási parancsnak nem engedelmeskedők rög
tönítélő eljárás alá kerülnek. 

VT A bevonult emberanyag felhasználása: 
A bevonultakból a 6.400./M. l./a.—1944. sz. rendeletemben 

az I. hdt. pság. részére elrendeltek szerint munkás szd-okat 
alakítson. 

A 4. ker. pság. jelentse, hogy hol, hány szd-ot állított fel. 
Ennek alapján intézkedtem a szd-ok további felhasználására. 

VI. A bevonult emberanyag családtagjainak felvevő terü
lete: 

Baranya vármegye dárdai és mohácsi járásban lakók ré
szére felvevő terület Zala vármegye tapolcai járása, a Baranya 
vármegye hegyháti, pécsi, pécsváradi, siklósi, szentlőrinci és 
villányi járása részére a Zala megyének alsólendvai, lenti, 
novai, zalaegerszegi és pacsai járása, 

Tolna vármegyének teljes lakossága Veszprém vármegyé
nek veszprémi és zirci járásába kerül. 

Somogy vm. részére felvevő terület Zala vm.-nek szent-
gróti, keszthelyi, sümegi járása és Veszprém vm.-nek devecseri 
járása. 

Fehér vm.-nek sárbogárdi járásban és a székesfehérvári 
járásnak a budapest—talpolcai vasúttól D-re eső részében la
kók felvevő területe Fejér vm. székesfehérvári járásának a 
vasúttól É-ra eső része a Veszprém vm. enyingi járásában 
lakók felvevő területe a Veszprém vm.-nek veszprémi és zirci 
járása. 

A polgári lakosság hátratelepítésére vonatkozó részleteket 
az Orsz. Elh. Kormánybiztos 62/1944. XI. 17. szám alatt kiadott 
rendelete tartalmazza. 

A hivatkozott rendelet a ker. pság.-ok, a hdm. kormány
biztosok, cső. szervek és a polgári hatóságok is megkapják. 

A ker. pság. a rendelkezésre álló eszközökkel tegye lehe
tővé, hogy a bevonultak családtagjai a megadott felvevő te
rületre hátra mehessenek. A rendelkezésre álló járművekkel 
segítse elő, hogy a családtagok lehetőleg ne gyalogmenetben, 
hanem jmű-veken érhessék el a kijelölt célállomásukat. 

A családtagok hátratelepítésére fejtsen ki propagandát, 
hogy ezzel a mélyponton levő bevonulási készséget kedvezően 
befolyásolja. 
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VII. Gondoskodjék a bevonulással kapcsolatban megfelelő 
hírverésről. Már a bevonulási hirdetményekben is mutasson rá 
arra, hogy bebizonyított tény az, hogy a Szovjet a hadköteles 
korban levő férfiakat lebélyegzés után kényszermunkára 
Oroszország belsejébe hurcolja. 

Most, amidőn egy új magyar hadsereg alapjait megvetve, 
nagy német szövetségesünk oldalán szándékozunk országunkat 
visszahódítani, minden magyar férfinek szent kötelessége, hogy 
fegyverrel vagy szerszámmal kezében a Hazának szolgáljon. 

Különös gondot fordítson étkező és éjjeli állomások pontos 
működésére. Az étkezéseket, éjjelezési helyekről való elindu
lásokat használja ki a bevonultatottak oktatására — rendeljen 
ki erre lelkészeket —, az emberekkel bánni tudó hírverőket, 
pártembereket stb. akik rövid lelkesítő beszédben véssék az 
emberek lelkébe az áttelepítés nemzetmentő célját, a végső 
győzelembe vetett rendíthetetlen hitet és azt, hogy tavaszra 
visszatérünk. 

A bevonulások ellenőrzésére és szükség esetén annak ki
kényszerítésére közbiztonsági ala-okat és a közigazgatást mesz-
szemenően használja ki. 

VIII. A hadiüzemi munkásokat amidőn a hadiüzem a ve
szélyeztetettsége miatt leállni kénytelen, a hadiüzemi kat. pk. 
pság-a alatt zárt alakulatként vonja ki. 

A hadiüzemi munkások családtagjainak hátraszállítását 
helyi fuvarokkal szerveztesse meg. 

IX. A viszonyok nem engedik meg, hogy minden részletre 
kiterjedő egységes parancsot adhassak. 

A 4. ker. pság. tehát öntevékenyen és önállóan járjon el 
a fentiekben megadott keretek között. 

Feketehalmy-Czeydner vezds. s. k. 
A miniszter helyett: 

HIL HM 6/k oszt. 1941/1944. sz. — Sokszorosított másolat. CEredeti sz. HM 
M—l/a oszt. 6375/1944. sz.) 

320 



7. 

1944. december 5. 

A HM rendelete a 2. és a 3. honvéd kerületek kiürítésére 
és az emberanyag további behívására. 

(A 6424 M. 1.—1944. sz. rendelet kapcsán.) 

I. 

A bekövetkezett hdm. események a 3. ker. pság. további 
területeinek kiürítését követelik meg. Végrehajtásra az aláb
biakat rendelem el: 

1. A hivatkozott rendeletben felsorolt területen kívül a 
3. ker. pság. a teljes Zala várm.-nek, Veszprém várm. deve-
cseri járásának, Veszprém megyei városnak és a veszprémi 
járásnak hdm-i kiürítését rendelje el. 

2. Az emberanyag behívását értelemszerűen a 6424/m. 
1. a.—1944. számú rendeletemben elrendeltek szerint hajtsa 
végre. 

A behívott emberanyagból felállított századok számát a 3. 
ker. pság soronkívül jelentse, azok felhasználására ennek alap
ján külön intézkedem. 

3.,Az ürítendő területre eső alakulatokat és családtagjai
kat, beleértve a bevonulók családtagjait is a 101.009/eln. 1. a. — 
1944. sz. rendeletemben meghatározott belépőállomásokra irá
nyítsa. A Burgenland-ban történő elhelyezésükre :a meghatal
mazott tábornok intézkedjék (a 3. ker. pság e rendeletemet ré
szére továbbítsa). 

4. A kiürítendő területre eső kik. fek.-ék hátratelepítésére 
külön 6743/M. 1. a. — 1944. sz. rendeletemmel intézkedtem. 

A Főv. és a HM .szervekre, továbbá a rep. erőkre külön 
intézkedem. 

A HM közvetlen szervekre vonatkozólag a 3. ker. pság. 
intézkedjék. 

A közp. javítóműhelyek, raktárak stb. áttelepítésére külön 
történik intézkedés. 

II. 

A 2. és a 3. ker. pság. teljes területén jelen rendeletem, 
valamint a 6424/M. 1. a. —1944. sz. rendelet szerint az ember
anyag (16—48 évesek) behívását és az alakulatoknak jelen ren
delet 1/3. és 4. pont szerinti áttelepítését azonnal készítse elő. 
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III. 

Az összes bevonultatásoknál — tekintettel a különleges 
helyzetre — karhatalmat vegyen igénybe és — ha kell — a be
vonulást erőszakkal is kényszerítse ki. Különösen a nagyobb 
csoportokban szükséges ez. 

A miniszter helyett: 
Feketehalmy-Czeydner s. k. vezérezredes 

HIL HM ein. l/a. oszt. 101025/1944. sz. — Sokszorosított másolat. 

8. 
1944. december 7. 

A HM rendelete az I. hadtesthez és a 7. honvéd kerülethez. 
Utasítást ad a férfi lakosság további behívására. 

Nagy-Budapest egyes városrészeinek, vagy az egész város
nak esetleges elg. megszállását megelőzően a 17.030/M. 1. b .— 
1944. sz. rendeletben megszabott mentesítéseken túlmenően a 
férfi lakosság további behívását rendelem el. Egyidejűleg a 
7. ker. áttelepítéssel még nem érintett területről az alakulato
kat a Csallóközbe telepítem át, a honvédség szempontjából 
értékes emberanyagot pedig kivonom. 

Végrehajtást az alábbiak szerint szabályozom: 

I. 

Áltálában 

A behívásokat, s a végrehajtás részleteit az I. hdt. pság., 
illetve a 7. ker. pság. a 17.030/M. 1. b. —1944. sz. (I. hdt. terü
letén levő I. és II. tart.-beli emberanyag behívása), valamint 
a 6369/M. 1. a.—1944. sz. (leventekötelesek igénybevétele a 4. 
ker. pság. területén) rendeletekben megszabott irányelvek sze
rint szabályozza. 

II. 
Végrehajtás részletei 

1. A 7. ker. pság. áttelepítéssel még nem érintett területén 
levő alakulatok áttelepítése. A 7. ker. pság. a Nógrád vm., Ba
lassagyarmat, balassagyarmati járás, nógrádi járás, Bars és 
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Hont vm. ipolysági járás, szobi járás területén elhelyezett hát
országi és pótalakulatokat azonnal vonja hátra. 

Felvevő területnek a Csallóközt jelölöm ki. 
A hátravonást a 7. ker. pság. saját hatáskörében hajtsa 

végre. 
A pc. ala-ok hátravonására a pc. fügy. intézkedjék. 
Az ala-ok áttelepítésével egyidejűleg az emberanyag fel

használására az alábbi 2., 3., 4., 5. és 6. pontokban intézkedem. 
2. Leventeköteles 16—T20 évesek behívása, 
a) Budapest területén a 18—19. és 20. évesek behívására 

és a bevonulók felhasználására 171.191/eln. 15.—44. szám alatt 
intézkedtem. E leventék, valamint ez alkalommal behívott 21., 
22. és 23. évesek XII. hó 15-től harcos alakulatokba kerülnek. 
E hat évfolyam további alkalmazására külön intézkedem. 

b) A 16. és 17. évesek behívását az I. hdt. területén az I. 
hadt, pság., a 16—20. éveseknek a 7. ker. területén való be
hívását pedig a 7. ker. pság. hajtsa végre. 

c) Fenti b) pont szerint behívott leventékből 209/1945. sz, 
hátábl. szerint szd.-okat kell megfelelő tiszti és thtts-i vezető 
kerettel felállítani a 6369/M. 1. a.—1944. sz. intézkedésemben 
(leventekötelesek igénybevétele a 4. ker.-nél) meghatározott 
módon. 

Az így felállított szd-ok közül a 16 évesekből felállított 
szd-okat az I. hdt. pság. 100/401-től 499-ig, a 17 évesekből fel-
állítottakból megalakítottakat 100/501^től 599-ig, míg a 7. ker. 
pság, a 16 évesekből állókat a 700/101-től 199-ig, a 17 évesek 
és ettől idősebbekből felállított szd-okat 700/201-től 299-ig kell 
számozni. 

d) A felállított szd-okhoz behívottak bemutatása és állo
mánybavétele, a már előbb hivatkozott 6369/M. 1. a.—1944. sz. 
intézkedés szerint történjék. 

e) Anyagiak a 6369/M. 1. a.—1944. sz. intézkedés szerint. 
3. I. és II. tart-beli nt-ek behívása. 
a) Az I. hdt. területén az alábbi 3. pont szerint részletezett 

meghagyások életbeléptetése után rendelkezésre álló I. és II. 
tart-beli emberanyagot a hdt. pság. hívja be. 

A behívottakból a 6400/M. 1. a.—1944. sz. intézkedés sze
rint (I. hdt. területéről behívott emberanyag ala-okba szerve
zése) munkás egységeket állítson fel. 

b) A 7. ker. pság. az áttelepítéssel még nem érintett terü
letéről 17.030/M. 1. b.—1944. számú intézkedésnek megfelelően 
az emberanyagot hívja be és a behívottakból a 6400/M. 1. a.— 
1944. sz. rendelet szerint munkás ala-okat állítson fel. 

Az így felállított 35 évesnél fiatalabbakból álló szd-okat 
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700/301-től 399-ig, ütegeket 700/401-től 499-ig, míg a 35 éves
nél idősebbekből megalakított szd-okat 700/501-től 599-ig ter
jedő számokkal lássa el. 

4. Visszahagyások. 
I. hdt. területén. 
Az itt végrehajtandó behívásokkal kapcsolatban a vissza

maradó területen hátramaradó legszükségesebb személyek 
meghatározásával az I. hdt. pk-t bízom meg. Részleteket az 
I. hdt. pság. a Budapest területén érintett közigazgatási, köz
lekedési stb. katonai és polgári szervekkel haladéktalanul tár
gyalja le és a behívásra legrövidebb idő alatt intézkedjen. 

A további meghagyásokra általános irányelvként az aláb
biakat rendelem el. 

Nem vonulnak be: 
Azok, akik akár hivatali szervükkel együtt, akár mint 

magánemberek saját területre áttelepülőben vannak. 
Azok, akik Budapest területén végleg visszamaradó pol

gári lakosság legszükségesebb mértékű közellátásához és az 
egészségügyi ellátáshoz nélkülözhetetlenek. Az I. hds. pk. a köz
igazgatási hatóságokkal érintkezésbe lépve már most jelölje 
ki azokat az üzemeket, kereskedéseket és kórházakat stb., ame
lyeknek személyzete csökkentett kiméretben végleg visszama
radhat. 

Alkalmatlansági bizonyítvánnyal a honvédség kötelékéből 
elbocsátott személyek és hadigondozási igazolvánnyal ellátott 
I—III. járadék osztályba sorolt hadirokkantaik. 

Az idegen állampolgársági igazolvánnyal rendelkező, vagy 
érvényes külföldi útlevéllel i t t tartózkodó idegen állampol
gárok. 

A keresztény lelkészek. 
Fentieken kívül esetleg még felmerülő és a magyarság ér

dekeit szolgáló kivételezettségi kérelmek tekintetében az I. 
hdt. pk. dönt. 

Polgári foglalkozásukban meghagyottak és bevonulási ha
lasztásban részesültek sem mentesülnek a bevonulás alól, ha 
nem esnek a fenti pontok hatálya alá. •* 

b) 7. ker. pság. területén. 
Felhatalmazom a 7. ker. pság-ot, hogy a bevonulásra köte

lezettek közül mindazokat, akik hadiipari, közlekedési, köz
ellátási, vagy egyéb közérdekből nélkülözhetetlen munka
helyen vannak, a bevonulás alól korlátolt számban és az el
kerülhetetlen időtartamra felmenthesse. 

A felmentések kérdésében a hdm. kormánybiztos és egyéb 
tekintetbe jövő polgári szervek véleményét a lehetőséghez ké-
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pest hallgassa meg. Különös figyelemmel legyen arra, hogy 
a bevonulások az anyagi kiürítést ne zavarják. 

5. Családtagok: 
A behívásokkal egyidejűleg megengedem, hogy a bevo

nulók családtagjai a hátratelepülő ala-okkal azok felvevő terü
letére önként hátramehessenek. Kényszert alkalmazni nem 
lehet. 

- 6. Jelentések és újonnan felállított szd-ok alkalmazása. 
Jelen rendeletem értelmében felállított ala-okat (hadrendi 

számának feltüntetésével) az illetékes hdt. (ker.) pság. ide 
(HM. 1. a. oszt.) és az Orsz. Erődítési pság-nak jelentse. 

Felhasználásukról az Orsz, Erődítési pság. intézkedik. 
A 7. ker. pság. azonnal ide (HM. 1. a. oszt.) jelentse, hogy 

a már behívott leventékből mily egységeket állított fel, azok
ból hány embert tudott ruhával és puskával ellátni, azokat hol 
gyűjtötte össze. 

A miniszter helyett: 
Feketehalmy-Czeydner s. k. vezérezredes 

HIL HM bbk. 6/k. oszt. 1721/1944. sz. — Sokszorosított másolat. (Eredeti sz. 
HM M l/a. oszt. 6457/1944. SZ.) 

9. 

1945. január 7. 

Rendelet a honvédségi egyének hozzátartozóinak 
Németországba való kitelepítésére. 

(906/eln. 1. a.—1945. számú körrendelet.) 

A honvédségi hozzátartozók németországi kitelepítésére az 
alábbiakban intézkedem: 

I. Hátravonásra kerülnek: 
1. a működő seregtestekben harcolók családtagjai, özvegyei 

és árvái, 
2. pótalakulatokhoz és háto. ala-okhoz csatlakozott hon

véd hozzátartozók, 
3. csendőrség és rendőrség hozzátartozói, 
4. bármely fegyveres testülettől származó nyugdíjasok és 

azok családtagjai. 
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II. A hátra vonás vezetése: 
1. Magyar részről: 
a) A pótalakulatokhoz vagy hátországi alakulatokhoz csat

lakozott családtagok hátravonását továbbra is a ker. pság-ok 
vezetik (101.316/eln. l./a.—1944. sz.) 

b) A működő seregtestekben harcolók családtagjai, özve
gyei és árvái, továbbá más fegyveres testülethez tartozók csa
ládtagjainak és nyugdíjasoknak és családtagjaiknak német
országi kitelepítését a B. M. Űr vezeti. Ettől függetlenül min
den ker. pk., alakulat és póttest pk. tartsa becsületbeli köteles^ 
ségének, hogy a területén levő, vagy alakulatától származó és 
a harctéren küzdő bajtársainak hozzátartozóját, özvegyeit és 
árváit kutassa fel, kapcsolja valamely alakulatához és vigye 
ki magával No-ba úgy, hogy a B. M. Űr hatáskörébe minél 
kevesebb katonai hozzátartozó maradjon. 

2. Német részről: 
A kiürítést a Südost Kommando Volksdeutsche Mittel

stelle pk-ia SS Obergruppenführer Lorenz vezeti. Székhelye 
Berlin. 

Magyarországi megbízottja SS Standarteführer dr. Veib-
gen, székhelye Sopron. 

A magyarországi megbízott Veszprémben, Győrött, Zircen, 
Pápán, Magyaróvárott és Kőszegen egy-egy kirendeltséget 
telepített. 

A soproni Südost Kommandóhoz a B. M. Úr egy magyar 
törzset is kirendelt, melynek tagjai egy vasúti szakember, egy 
cső. és egy rő. tiszt, valamint egy közig, tisztviselő. 

III. A hátravonás végrehajtása: 
1. A ker. pság-^hoz beosztott azok a tisztek, thtts-ek és leg. 

és családtagjaik, akik a ker. pság-ok szolgálatának magyar
országi ellátásához okvetlen nem szükségesek, továbbá a ker. 
psághoz csatlakozott egyéb honvéd menekültek (mint a II. 1. b. 
alatt említett harcolók hozzátartozói, özvegyei és árvái) a pol
gári lakosság részére meghatározott felvevő területre kerülnek. 

Ezeknek a kitelepítésére a ker. pság-ok „Honvéd család
gondozó törzs"-et szervezzenek. 

A törzs álljon egy gazd. közig, alosztályból, egy eü. al
osztályból, egy nt. alosztályból és a kitelepítési csoportosítás 
szerinti kísérő részlegből. Részletes állománytáblázatukat a 
ker. pság-ok állapítsák meg, és a szükséges személyzetet saját 
hatáskörükben biztosítsák. A honvéd családgondozó törzsek a 
ker. pság-októl kitelepített tiszteket német területen is tartsák 
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nyilván, hogy újbóli igénybevételük esetén a ker. pság-ok in
tézkedhessenek. 

A vasúti szállítóeszközöket a Südost Kommando biztosítja, 
a német felvevő területet ugyancsak ő határozza meg. 

3. A Németországba kitelepülő családok felhasználására 
vonatkozólag a magyar—német tárgyalás alapján a B. M. Űr 
fog intézkedni. 

A tábornoki kar és a vezérkari tisztek hozzátartozóinak 
kitelepítésére kiadott és a 61. sz. H. R.-ben megjelent 90.654 
Elnökség—1944. számú körrendelet a németországi kitelepí
tésre is értelemszerűen érvényben van. 

A közig. kat. parancsnokok és az alájuk rendelt I. és II. 
fokú katona pság-ok a honvéd hozzátartozók átköltöztetését a 
helyi közig, hatóságok bevonásával és a B. M. Űr által kiadandó 
intézkedés szellemében hajtja végre. 

IV. Anyagi intézkedés. 
Élelmezés a vasúti szállítás alatt a vasúti étkeztető állo

másokon történik. 
A hadiélelmezési adagváltságban részesülő honvéd szemé

lyeknek és a családtagoknak kiszolgáltatott élelmezés fejében 
reggeliért 26 fillért, ebédért 1.70 P-t, vacsoráért 50 fillért kell 
fizetni. A térítési összeget a szállítmány parancsnoka (vezetője) 
szedje be és egy összegben adja át az étkező állomás parancs
nokának. 

A honvéd hozzátartozók a szállítóeszközök teljes kihasz
nálásával minél nagyobb mennyiségben vigyenek magukkal 
élelmiszert. 

A végleges felvevő területen a német lakosság részére 
megállapított élelmezési fejadag illetékes. 

Szállások előkészítésére szállítmányonként egy-egy szál
lásszabályzó törzset kell előre irányítani, amely törzs a vég
leges felvevő területen működő hasonló magyar törzzsel a szál
lítmány részére a szükséges férőhelyeket biztosítja. 

Értékpapírok kivihetők, de az értékesítésüket további in
tézkedésig megtiltom. 

Gyepű IL, 1945. évi január hó 7-én. 
Honvédségi Rendeletek. 4. sz. 1945. január 16. 
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10. 

1945. március 3. 

Az Iparügyi Minisztérium IX. hadiipari csoportjának 
19. sz. csoportparancsa. Intézkedés a Németországba történő 

kitelepítés előkészítésére. 

A „Gyepű III."-ra (Németországba) történő esetleges ki
telepítésre előkészítő általános intézkedések. 

A f. évi 2. sz. H. R.-ben közzétett 84. 222/eln. 2. i.—1944. 
számú körrendelet, valamint a f. évi II. 6-án kelt 19.048/eln. 
1940. számú HM. és HFP.r> rendelet kapcsán: 

A) Általános tájékoztatás: 
1. A Németországba való kitelepülés a HM. és HFP. állo

mányába tartozó és az Ip. Min.-hez vezényelt tisztek és tiszt
viselők, valamint véglegesített polgári alkalmazottak (férfiak 
és nők) részére kötelező. Ezek hozzátartozói (családtagok) a ki
településben szabad elhatározásukból vesznek részt. A szállít
mányok magyar gördülőanyaggal kerülnek elszállításra. 

B) Részletek: 
Minden kitelepülő személynek rendelkeznie kell a kitele

pítést intéző magyar és német hatósági közegek által kiállított 
és aláírt utazási okmánnyal( nyílt parancs, útlevél, SS-igazol-
vány stb.). Ezek az igazolványok a személyazonosság igazolá
sára és egyben menetjegyül szolgálnak. Ezeket az illetékes osz
tályoknak a bejelentett létszámadatoknak megfelelő mennyi
ségben minden további igénylés nélkül fogom kiadni. 

1. Fertőző, valamint szállításképtelen betegek kiszállításra 
nem jönnek tekintetbe. 

Fentiek biztosítására minden kitelepülő személynek elő
zetes orvosi vizsgálatnak kell magát alávetnie, amelynek ered
ményét a személyére kiállított útiokmány hátlapján kell az 
orvosnak feljegyeznie. A feljegyzést a vizsgálatot végző tiszti 
(vagy honvéd, illetve szerződtetett községi) orvos körbélyegző
jével és aláírásával hitelesítse. 

Az Állomásparancsnokságok intézkedjenek az iránt, hogy 
az orvosi vizsgálatok azonnal, minden állomáson lefolytathas
sanak, úgy, hogy kitelepítés esetén az illetékes orvos a személy-

5 Honvédség főparancsnoka. ' • ' • ' . ..' 1 '' ľ il! ! 
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azonossági igazolványokat 24 óra leforgása alatt záradékolr 
hassa. 

2. A hadiipari csoport előreláthatólag két szállítmányban 
fog kitelepülni. Az első szállítmánnyal a 21. sz. Csoportparancs
hoz mellékelt kimutatásban szereplők" telepíttetnek ki. 

Ennek megfelelően az első szállítmány kísérő orvosaként 
dr. v. Fekete Sándor orvos-főhadnagyot, a második szállítmány 
kísérő orvosaként pedig dr. Zachoránszky Ervin orvos-főhad
nagyot osztom be. 

Nevezettek részére honvéd-orvos táska (a megfelelő gyógy
szerekkel), valamint egy-egy hordágy egyidejűleg a HM. és 
HFP. 12. osztálytól igényeltetett. 

Egyben kértem mindkét szállítmányhoz 2—2 fő vörös
keresztes ápolónő vezénylését Iván és Soprónnémetibe azzal, 
hogy ezek a célterületre való megérkezés után is a szociális és 
eü. gondozás biztosítása végett a No-i felvevő területen meg
alakítandó családgondozó törzsnél állandó jelleggel hagyassa
nak meg. 

C) Személyjogi kérdések: 
1. Mindazokban a térségekben, ahol áttelepült magyar sze

mélyek lesznek, magyar közigazgatási és közbiztonsági szer
vek fognak működni a német hasonló szervek munkájának elő
segítésére. 

A kitelepültek tehát közigazgatási tekintetben magyar ha
tóságok intézési körletében maradnak. Minden magyar körzet 
egy magyar főispánnal, pártvonalon pedig megye-, város-, vagy 
községvezetővel fog rendelkezni. Ezenkívül a főispán alá van
nak rendelve az egyéb magyar (közgazdasági szervek is. 

2. Polgári peres eljárás tekintetében feltétlenül a magyar 
igazságszolgáltatás hatáskörét fogja a kormányzat biztosítani, 
büntetőjogi vonatkozásban lehetőség szerint szintén a magyar 
büntetőjogi szabályok nyernek alkalmazást. 

3. A felvevő területen átmenetileg a családgondozó tör
zsekhez beosztott lelkészek végzik az anyakönyvezést, függet
lenül a német hatóságok által vezetett anyakönyvezéstől. 

D) Anyagi rendelkezések: 
1. Az áttelepítésre kerülő személyek annyi élelmet és egyéb 

holmit vihetnek magukkal, amennyit csak tudnak. Számolni 
kell azonban azzal, hogy azokat az élelmi, vagy más közszük
ségleti cikkeket, amelyeket az áttelepülő magával visz, a német 
hatóságok előjegyzésbe veszik és az illetőket azokból a cikkek
ből mindaddig önellátóknak tekintik, ameddig a fennálló jegy-
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rendszer értelmében az említett cikkek az érdekelt ellátását 
biztosítják, így élelmiszerellátásra nevezetteknek bizonvos időn 
belül igényük nincs. 

Az Állomásparancsnokságok által a kitelepülök előtt okta
tás tárgyává teendő, hogy az elhelyezési viszonyok No-ban 
előreláthatólag nem engedik meg azt, hogy nagyobb mennyi
ségű füstölthúst szellős helyen tartsanak, s így az ily romlandó 
élm. cikkek zárt ládákban való tartása idő előtt azokat fogyasz
tásra alkalmatlanná fogja tenni. 

Oktatás tárgyává teendő a kitelepülök előtt az is, hogy a 
magukkal vitt élelmi cikkek mennyiségének helytelen beval
lása, illetve letagadása maga után vonhatja a német hatóságok 
részéről az élelmi cikkek teljes elkobzását, vagy az illető sze
mélyeknek a német élelmiszer j egy rendszerből való kizárását. 

Ügy a német, mint a magyar hatóságok utasítást kaptak 
arra, ellenőrizzék és akadályozzák meg, hogy a magyar áttele
pülés révén a feketepiac No-ban meghonosodjék. A cserekeres
kedelem tehát minden vonatkozásban tilos. 

De már honi földön is az állomásparancsnokságok szigorú 
feladatává teszem, hogy az utóbbi időben az egyes falvakban 
lábrakapott cserekereskedelmet erélyes eszközökkel akadályoz
zák meg. Ennek káros eredménye ugyanis az egyes kihelyezési 
állomásokon máris abban jelentkezik, hogy a falusi lakosság 
élelmicikkeket csak ruhaneműek ellenében hajlandó adni. 

A minisztérium tekintélyét nagyban aláássa az a körül
mény, hogy egyes kihelyezettek tojás, baromfi és füstölt disznó
húsért ruhaneműeket ajánlgatnak. 

Az ily magatartás No-ba való kihelyezéskor a német la
kosság előtt a magyar minisztériumok tekintélyét teljesen le
járatná. / 

Kutyák, macskák és élő szárnyasok átvitele tilos. Szeszes 
italokat és dohányt — de csakis saját szükségletre — korlát
lan mennyiségben szabad kivinni. 

Bútortárgyak nem szállíthatók ki. Ágyakat, ágyneműeket, 
ruházatot, kályhát, használati tárgyakat, a mesterség folytatá
sához szükséges szerszámokat, edényeket stb. minél nagyobb 
számban és mennyiségben célszerű kivinni. Az időjárásra, ille
tőleg az évszakra való tekintettel fűtőanyag elvitele is cél
szerű. 

E célból az Állomásparancsnokságok gondoskodjanak ar
ról, hogy az egyes szállítmányok személyi létszámának meg
felelő fűtőanyagjárandóság legalább az első 21 napra biztosít-
tassék, illetve tartalékoltassék. 

2. A saját tulajdont képező személygépkocsikat a tulaj do-
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nosok magukkal vihetik, azonban a német hatóságok a hatá
ron túl azok részére üzemanyagot nem biztosítanak. 

A kitelepítési kormánybiztosság (Bürn. 10. oszt.) értesítése 
szerint az első szállítmánnyal szgk-rk nem mehetnek ki. 

3. A kitelepülök által magukkal vitt vagyontárgyak a tu
lajdonos birtokában maradnak. 

A HM, és HFP Űr által a német hatóságokkal megfelelő 
tárgyalások kezdeményeztettek annak biztosítására, hogy a ki
vitt vagyontárgyak tulajdonjogát a német hatóságok a vissza
térésnél is elismerjék. A romlandó élelmiszereket azonban a 
határátlépésnél a német hatóságoknak kell megfelelő elismer
vény ellenében átadni. 

A német étkeztetési állomások előzetes értesítés alapján 
kávéval és teával ellátják a szállítmányokat, csak a használt 
cukor természetbeni térítését kérik. 

4. A kitelepítéshez a vasúti szerelvényt akként összeállítva 
igényelem, hogy minden szállítmány részére álljon rendelke
zésre egy-egy megfelelő főzőüstökkkel konyhakocsinak beren
dezett G. kocsi, ahol a legszükségesebb étkezéseket el lehet ké
szíteni. Számolni kell azonban azzal, hogy a Kszv. esetleg nem 
tud ily berendezett kocsikat rendelkezésre bocsátani^ ez eset
ben az egyes szállítmányok a rögtönzött főzőberendezéseket 
maguk tartoznak a vasúti kocsiba berögzíteni. 

A főzőberendezéseket ez esetben megbízhatóan a vasúti 
kocsi padlózatához kell rögzíteni. A főzőüstök pedig házilag 
előállíttatott fafedővel látandók el. A fafedőknek az üstre bo
ruló oldalára falécek olyképp erősítendők, hogy azok a fedő
nek a főzőüstről való lecsúszását szállítás közben megakadá
lyozzák. Ezenkívül minden főzőüsthöz oly farúd is előállítandó, 
amely a főzőüst fülein áttolva a fedőt szorosan az üstre szo
rítja, s ezáltal meggátolja menetközben az üst tartalmának ki-
ömlését. 

Víztartályokról szintén gondoskodni kell. E célra igen 
alkalmasak — nagy űrtartalmuknál fogva — az ellenséges re
pülőgépekről ledobott benzintankok, amelyek a községi elöl
járóságoktól igénybevehetők. 

5. Az egyes szállítmányok a vasúti szállítás előrelátható 
időtartamára (14 napi szükségletet fedező) kenyeret, élelmi
cikkeket és főzőfát vigyenek magukkal. (Húst tartósítani.) 
Naponta legalább egyszer meleg étkezést kell kiszolgáltatni. 

A folyó élelmi szükségleten felül — e 14 napos szállítási 
időtartamra — a szükséges élelmicikkeket á létszám alapján 
leigényeltem. Ez a külállomásokra annak idején a 6. sz. élm. 
elosztóhelyről, Ivánból, központilag fog kiszállíttatni. Marha-
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és sertésvágatási utalványok a kiszállításra egyidejűleg ki
adásra kerülnek. 

A 14 napos útravaló-készlet a német élelmezésre történő 
átmenet áthidalása céljából előreláthatólag alkoholféleségeket 
is fog tartalmazni. 

Nem kerül azonban kiszállításra bor, de férfi családfőként 
(fejenként és másodnaponként) 0,5 dl égetett szeszt, vagy 2 dl 
bort a szállítmányok legfeljebb 3 havi szükségletének meg
felelő mennyiségben magukkal vihetnek. 

A bor nem kötött, hanem szabadforgalmú cikk, az Állomás
parancsnokságok által saját hatáskörben szerzendő be. A fel
merülő költségek azonban a kincstár terhére fel nem számít
hatók, tehát úgy a hordók, mint a bor beszerzéséből felmerülő 
összes költségeket az étkezde tagoknak maguknak kell vi-
selniök. 

A 14 napos útravaló élelmi készlethez szükséges friss zöld
ségeket és zöldfőzelékféléket a jelenleg működő összes állomás 
étkezdék maguk szerzik be és tartalékolják. 

6. Az étkezdék jelenleg meglevő és a kitelepülőkre eső 
élelmikészletét zárt készletként (külön vasúti kocsiba rakva) 
kell a kitelepítés helyére kiszállítani. Ehhez az említett élelmi
szerkészleteket leltárba keli venni és a szállításhoz előkészí
teni. Ez a készlet a kitelepült személyek magyaros élelmiszer-
pótlékolásnak alapkészletét fogja képezni. 

7. Pénzellátás: 
A magyar határ átlépése után pengőt forgalombahozni 

tilos. Minden kitelepült legfeljebb 1642,— P-t vihet magával, 
melyet a Birodalomban 1000 márkára válthat be. Egy 3 főn 
felüli család legfeljebb 4926.— P-t vihet magával (ezért a Bi
rodalomban 3000 márkát kap.) Ezeket az összegeket az igazol
vány hátlapján fel kell tüntetni. 

Ezen felül több pengő nem vihető ki. , 
Az egyes személyeknek ezenfelül tulajdonában levő, tehát 

maganvagyont képező fölös pengő-összegek az 1. sz. melléklet 
szerint szerkesztendő „összesített beszolgáltatási jegy"-gyela 
HM Házipénztárához lesznek befizetendők. Az így bevételezett 
összegeket a HM. Szv. I. osztály az illető személyek javára a 
„Kincstár iránti követelések könyvébe" előjegyzi. 

A beszolgáltatott összegekről a tulajdonosoknak nyugtát 
kell adni. E „Nyugták" az osztályok által az 1/b. melléklet sze
rint kiállítva, ill. előkészítve az „összesített beszolgáltatási 
jegy"-hez csatolandók. 

A befizetett összegek után a honvédkincstár kamatot nem 
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folyósít és a befizetett összegek esetleges értékcsökkenéséért 
felelősséget sem vállal. 

Az ekként beszolgáltatott magánkészpénz-vagyonból a be
szolgáltató egy ízben, legfeljebb kéthavi rendszeres illetményé
nek megfelelő összegének márkában való kifizetését kérheti. 

Egyébként pedig a magyar területre való visszatéréskor a 
beszolgáltatott pengő összegek a honvédkincstár által a tulaj
donosoknak visszaadatnak. 

A hóközi fizetésmaradvány, valamint a magánpénzek be
váltását a 2. sz. H. R. szabályozza. A beváltás módját és mi
kéntjét pedig az idecsatolt 2. sz. melléklet. 

8. Ruházat és felszerelés: 
A kihelyezésre kerülő katonák — a kihelyezés tartama 

alatt — egyenruhában látják el szolgálatukat. 

Kézay vőrgy. s. k. 
KEL HM ein. IX. csf. 1177/1945. sz. — Sokszorosított másolat. 

Közlik: Gazsi József és Gellért Tibor 

333 



BIBLIOGRAFIA 

AZ 1962. ÉVI MAGYARORSZÁGON MEGJELENT HADTÖRTÉNELMI 
IRODALOM BIBLIOGRÁFIÁJA 

A BIBLIOGRÁFIA BEOSZTÁSA 

I. Bibliográfiák 

II. Általános és gyűjteményes munkák , 
Hely-, vár- és fegyvertörténet 

Uh Magyarország hadtörténelme 
A legrégibb időszaktól 1848-ig 
Az 1848—1849. évi szabadságharc 
Magyarország hadtörténelme 1850—1914. 
Első világháború 
Az 1918. évi polgári demokratikus forradalom 
Magyar internacionalisták a Szovjetunióban 

Részvételük a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és a 
polgárháborúban 

A Magyar Tanácsköztársaság hadtörténelme 
Magyarország hadtörténelme 1919—1939. 

Magyar önkéntesek a spanyol polgárháborúban 
Magyarország a második világháborúban 

Előzmények, diplomáciai, politikai, katonai és gazdaságtörténet 
Hazánk felszabadulása 
Ellenállási mozgalom 

A Magyar Néphadsereg és a fegyveres erők története 
IV. Egyetemes hadtörténelem ! 

A legrégibb időktől 1914-ig 
Az első világháború és a két világháború közötti időszak 
A második világháború 
A második világháború utáni időszak hadtörténelme 

334 



A gyakrabban előforduló folyóiratok rövidítéseinek jegyzéke: 
AÉ Archeológiai Ér tes í tő 
BSZ Borsodi Szemle 
CKKF Cikkgyű j t emény a Külföldi 

Ka tona i Folyóira tokból 
H K Had tö r t éne lmi Köz lemények 
Ho Honvéde lem 
HSz Honvédségi Szemle 
N Néphadse reg 
NSz Nemzetközi Szemle 
P K P á r t t ö r t é n e t i Köz lemények 
SSz Soproni Szemle 
Sz Századok 
TSZ Tör téne lmi Szemle 
VSz Vasi- Szemle 

Bibliográfiák 

Bibliográfia a KMP mega l aku l á sának 
43. évfordulójára . — HSz, 1962. 111. 
sz. 154—155. p. 

Bibl iographie choisie des ouvrages 
d 'h is to i re publ iés en Hongr ie dans 
la deuxième moit ié de 1960. — Acta 
Historica, 1961. 8. köt . 3—4. sz. 433— 
458. p . 

Az 1960—1961. évi Magyaror szágon meg
jelent had tö r t éne lmi irodalom, b ib 
liográfiája, [összeáll. :] Kovalcslk 
József — Viniczai I s tván — Win-
disch A ladárné . — HK, 1962. 2. sz. 
309—332. p . 

Fehér Géza — Hazai Gyö rgy : A J á s z 
ság hódol t ságkor i t ö r t éne t ének tö
r ö k forrásai . — Jászkunság , 1962. 2. 
sz. 57—62. p . 

K o m á r o m megyei h í r l apok és folyó
i ra tok bibliográfiája. [összeáll . :] 
Bárdos László I s tván — Horváth 
Géza. (Kozrem. Kovách Zoltán.) Ta
t abánya , ~ József Atti la Megyei 
Könyvtá r , 1962. 82. p . 6 t. . 

Külföldi folyóiratok had tö r t éne lmi re 
pe r tó r iuma , 1960. [összeáll . :] Koval-
csik József — Viniczai I s tván — 
Windisch Aladárné . — HK, 1961. 2. 
SZ. 855—878., 1962. 1. SZ. 353—386. p . 

Külföldi tö r téne t i folyóiratok r epe r tó 
r i uma , 1958—1960. — TSz, 1960. 2—3. 
SZ. 381—406., 1961. 3. SZ. 381—911., 
1962. 1. sz. 118—146., 2. SZ. 316—348. 
P-

„Legye tek éberek! ' - Antifasiszta m ű v e k 
ajánló bibl iográfiája . [összeál l . : 
(Szálai György) . [Lezárva:] (1961. 
[júl.] 31.) [Kiad. a] Főváros i Szabó 
Erv in Könyvtá r . B p . Áll. my. 1961. 
302 p 

A m a g y a r levél tár i i roda lom bib l iográ
fiája. 1961. — Levél tár i Közlemé
nyek , 1962. 2. SZ. 308—312. p . 

A m a g y a r m u n k á s m o z g a l o m tör téne té 
rő l szóló c ikkek j egyzéke (1961 j ú 
lius—1962 június) . — PK, 1962. 1. sz. 
174—175., 2. s z . 240—242., 3 . s z . 191— 
193., 4. SZ. 225—227. p . 

Magyar orvos tör téne t i bibl iográfia. (1945 
—1960.) [összeáll . :] Dörnyei Sándor . 
Bp. Országos Orvos tudomány i 
Könyv tá r és Dokumentác iós Köz
pont , 1961. VI, 275 p . 

Magya r régészet i i rodalom. Bibl iogra-
phia areheologica Hunga r i ca 1961. 
[összeáll . :] Németh E n d r e . — AÉ, 
1962. 89. köt , 1. sz. 131—144. p . 

A Magyarországon megje len t ' t ö r t éne t i 
-munkák (önálló kö te t ek , t a n u l m á 
nyok , c ikkek) jegyzéke . (1961. j a 
n u á r 1.—június 30.) [összeál l . : V. 

, Windisch Éva.] — Sz, 1962. 1—2. sz. 
367—389. p . 

A Magyarországon megjelent tö r t éne t i 
m u n k á k (önálló kö te tek , t a n u l m á 
nyok , c ikkek) jegyzéke. (1961. j ú 
l ius 1.—december 31.) [összeál l . : : 
V. Windisch Éva.] — Sz, 1962. 5—6. 
sz. 94S(—962. p . 

A risorgiimento m a g y a r bibl iográfiája , 
[összeáll . :] Gátiné Pásztor Mária . 
(Magyarok és a r i sorg imento . [Ki
ad, a] Magya r Risorg imento Emlék
bizot tság [és a] Hazafias Népfront . 
B p . Áll ny . 1961. 207 p . 
[Fővárosi Szabó Erv in Könyv tá r . 
T a n u l m á n y o k U. S. 12. (35.)] 

A r o k o n t u d o m á n y o k fo lyó i ra ta inak 
m a g y a r i roda lomtör t éne t i v o n a t k o 
zású í r á sa 1959-ben. Szerk. Kemény 
G. Gábor . — I roda lomtör téne t , 1962. 
2. sz. 336—360. p . 

335 



• 
Bibliográfia Magyarország legújabb-

kori történelméhez. .Magyarország 
legújabbkori történetére vonatkozó 
195̂ —1962 között megjelent fonto-
sabb könyvek, tanulmányok, cik
kek . . . [Kiad. az] Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem, Bölcsészettudo
mányi Kar. Bp. Tankönyvk. 1962. 
107 p. 

Annales Universitatis Scientiarum Bu-
dapestinensis de Rolando Eötvös 
nominatae. Sectio his tori ca. Tom. 4. 
Red. Z [ol tán] Oroszlán. Bp. Tan
könyvk. 1962. 158 p. 
Bibi. 75—80. p. 
A kötet tartalmából: 

Urbán Aladár: L'influenza nelľ Unghe-
ria dei movimenti italiani rivolu-
zionari per l'indipendenza in pri-
mavera deli' anno 1848. 

Arrabona. (A Győri Múzeum évköny
ve.) (Les annales du Musée de 
Győr.) 4. köt. 1962. (Szerk. Uzsoki 
András.) Győr, Győr-Sopronm. ny. 
1962. 228. p. 1 t. 
A kötet tartalmából: 
Kalmár János: Számszerijász pa
rancsnoki jelvény-nyílhegyek. Fa
ragó Sándor: A kapui (Kapuvár) 
vár. . 

Az Élet és Tudomány tudományos ka
lendáriuma az 1963. évre. (Szerk. 
Kocsis Ferenc. Munkatársak: Acs 
Lászlóné, Fenyő Béla stb.) Bp. Gon
dolat K. [1962.] 432 p. 

Folia Archeologica. (A Magyar Nemzeti 
Múzeum — Történeti Múzeum év
könyve.) 13. köt. (Szerk. Fülep Fe
renc.) Bp. Képzőművészeti Alap, 
1961. 317. p. 
A kötet tartalmából: 
Kalmár János: A magyar huszár 
tárcsapajzs. 
Cennerné Wühelmb Gizella: Zrínyi 
Miklós, a költő, hadjáratainak gra
fikus ábrázolásai. 

A Janus Pannonius Múzeum évkönyve 
1960. Szerk. Dombay János.) Pécs, 
Pécsi Szikra ny. 1961. 320. p. 18 t. 
A kötet tartalmából: 
Papp László: A mohácsi csatahely 
kutatása. 

Magyarok és a risorgiimento. [Kiad. a] 
Magyar Risorgimento Emlékbizott
ság [és a] Hazafias Népfront. Bp. 
Ali. ny. 1961. 207 p. [Fővárosi Sza
bó Ervin Könyvtár. Tanulmányok. 
U. S. 12. (35.)] 
A kötet tartalmából: 
Acs Tivadar: A magyar légionisták 
életrajzgyűjteménye. 
Gátiné Pásztor Mária: A risorgimen
to magyar bibliográfiája. 

Sopron bibliográfiája. 1958—1960. — 
SSz, 1962. 1. sz. 95—96., 2. sz. 187— 
192., 4. sz. 384. p. 

A szabadság útján. Bibliográfia a gyar
mati rendszer összeomlásáról. [Ösz-
szeáll.:] (Mitru Ibolya.) Bp. Fővá
rosi Szabó Ervin Könyvtár. 1962. 
119 p. 1 térk. 

A Nyíregyházi Jósa András Múzeum 
évkönyve. 2. köt. 1959. (Szerk. Csal-
lány Dezső.) Bp. Képzőművészeti 
Alap, 1961. 171 p. 17 t. 
A kötet tartalmából: 
Koroknay Gyula: A kallói vár. 

Sárvár. Cikkgyűjtemény. Útikalauz. 
(Szerk. Nógrádi Géza, Pulay End
re.) Szombathely, Vas Megye Ta
nácsa Idegenforgalmi Hivatala, 1961. 
111 p. 
A kötet tartalmából: 
Kozák Károly: A legrégibb magyar 
hátultöltő lőfegyverek. 

A Sárvári Állami Tinódi Sebestyén Ali. 
Gimnázium évkönyve az 1961— 
[19] 62. iskolai évről. Sárvár, 1962. 
54 p. 
A kötet tartalmából: 
Aradi Péter: Az 1848 szeptemberi 
horvát támadás közjogi előzménye. 

Tanulmányok Baranya és Pécs törté
netéhez. 1944—1960. (Szerk. Babies 
András, Kopasz Gábor.) Pécs, Vá
rosi Tanács, 1961 515 p. 5 t. 5 térk. 
A kötet tartalmából: 
Vörös Márton: Az 1944—1945. évi 

" baranyai felszabadító harcok. 
Nagy Sándorné: A baranyai parti
zánharcok és ezek társadalmi fel
tételei. 
Méhészné Ivanovna Anna: Egy par
tizán visszaemlékezései. 
Csizmadia Andor: A nemzeti bizott
ságok a felszabadulás utáni állam 
mechanizmusában. A pécsi és Ba
ranya megyei nemzeti bizottság 
1944—1945. évi történetéhez. 

A Magyar Tudományos Akadémia Tör
ténettudományi Intézetének vitája a 
nacionalizmus kérdéseiről. [Ism.] 
Kende László, Surányi Bálint. — 
Sz, 1961. 6. sz. 909—921. p. 

Molnár Erik: Dialektikus niaterilaiz-
mus és társadalomtudomány. Bp. 
Kossuth K. 1962. 505 p. 

Molnár Erik: Ideológiai kérdések a 
feudalizmusban. A nemzeti kérdés
hez. A „haza'' fogalma a feudaliz
mus korszakában. — TSz, 1961. 3. 
sz. 261—283. p. 

Molnár Erik: Az SzKP XXII. kong
resszusa és a szocialista patriotiz
mus. — TSz, 1962. 1. sz. Íj—7. p. 

II. 
Általános és gyűjteményes munkák 

336 



Molnár E r ik : Tör téne t szemlé le tünk na
cionalis ta m a r a d v á n y a i r ó l . — Üj 
Í r á s , 1962. 11/ sz. 1236—1243. p . 

A nac iona l izmus tö r t éne lmi gyökere i 
ről . Anké t a M a g y a r T u d o m á n y o s 
Akadémián . — TSz, 1960. 2—3. sz 
310—360. p . 

Päch Zs igmond Pá l , A „ h a z a " fogalma 
az osz t á ly t á r sada lmakban . (Hozzá
szólás Molnár E r i k : Ideológiai k é r 
dések a feuda l izmusban c. t a n u l m á 
nyához.) — Sz, 1962. 3—4. sz. 393— 
399. p . 

Varga J á n o s : 1848—[18]49 nemzet iségi 
p rob lémá inak tö r t éne téhez . — TSz, 
1960. 2—3. SZ. 325—328. p . 
(A nac iona l izmus tö r t éne lmi g y ö k e 
reiről.) 

Várkonyi Agnes, R. : A Habsburg-e l le 
ne s szabadságküzde lmek tö r téne t i 
fe ldolgozásának prob lémáihoz . — 
— TSz, 1960. 2—3. SZ. 313—316. p . 
(A nacional izmus tö r t éne t i gyökere i 
ről.) 

Várkonyi Agnes, R. : A n e m z e t fogalma 
a feudal izmusban. — Élet és Tudo 
m á n y , 1962. 26. SZ. 808—811., 28. SZ. 
887—890. p . 

Bánki V. Emi l : M a g y a r vona tkozású 
rendjelek, k i tün te tések . 1— Az Erem, 
1957. 7. SZ. 102—106., 1958. 8. sz. 3— 
10., 10. SZ. 10—13., 1959. 12. sz. 5—9., 
1960. 15. sz. 1—7., 1961. 17. sz. 1—8., 
18. SZ. 9—16., 19. SZ. 7—13., 20. SZ. 
6—13., 1962. 21. sz. 5—12. p . 

Bélay Vi lmos: Az i r a t a n y a g le l tározá
s á n a k tapasz ta la ta i a Szovjetunió 
Központ i Had tö r t éne t i Levél tá rá 
ban . — Levél tár i Szemle, 1961. 2. sz. 
223—225. p . 

Clausewítz, Carl v . : A h á b o r ú r ó l . (Vom 
Kriege.) 2. köt. (Ford, és jegyz. Ré -
czey Ferenc.) B p . Z r íny i K. 1962. 
517. p . 
!— Ism. M[onoszlai[ Gy[ula.] — Ho. 
1962. 4. sz. 236—239. p . 

Dobi I s t ván : Val lomás és tö r téne lem. 
1—2. köt . Bp. Kossu th K. 1962. 2 
db . 

Gazsi József: N é h á n y gondola t a viszr 
szaemlékezések for rásér tékérő l . — 
Levél tár i Szemle, 1962. 1. sz. 26—30. 
p . 

Horthy Miklós t i t kos i ra ta i . Az i r a to 
k a t sajtó alá rend. , m a g y a r á z ó szö
vegekkel és jegyz. ell. Szinai Mik
lós, Szűcs László. B p . Kossu th K. 
1962. 533 p . 7 t. 

Lachs, Manf red : A többolda lú n e m z e t 
közi ßzerzodesek. (Umowy wiel-
os t ronne . Ford . N a g y Lajos. Szerk. 
Popovics Béla.) Bp. Közgazd, és 
Jogi K. 1962. 329 p . 
A köte t t a r t a l m á b ó l : 
H á b o r ú b a n való részvéte l vagy s em
legesség. — A h á b o r ú ha t á sa a 
többoldalú sze rződések re . 

Magyar J á n o s — Tóth Lász ló : T ö r t é 
net i i smer te tés a Magyar Vörös
keresz t rő l . B p . Medicina, 1962. 87 
p . 4 t. 

Móricz La jos : Ka tona i n y e l v ü n k fej lő-
. dése . i— Ho, 1962. 2. sz. 120—132. p . 

Porsnev, B . F . : Az ú jkor i t ö r t é n e l e m 
t a n u l m á n y o z á s á n a k a lapve tő p r o b 
l émá i . — PK, 1962. 2. SZ. 98—119. p . 

Razin, E[vgenij] A[ndreevics] : A h a d 
művésze t tö r t éne te . (Isztorija v o e n -
nogo iszkuszsztva.) 1. kö t . A h á b o 
rú rabszo lga ta r tó k o r s z a k á n a k h a d -
iművészete. (Ford. Szentesi Ede [és]! 
m u n k a k ö z ö s s é g [e.] Bp . Zr íny i K. 
1959. 594 p . 1 t é rk . 
— Ism. Tóth Gyula . — Sz, 1962. 
1—2. sz . 306—309. p . 

Szabó Béla, H . : Lengyel—magyar tör
t éne lmi kapcso la tok . (Gondolatok 
és megf igyelések egy k r a k k ó i sé
tán.) — BSz, 1962. 1. sz. 52—56. p . 

Kiss A n d r á s : Lengye l—magyar t ö r t é 
n e l m i kapcso la tok . (Hozzászólás H. 
Szabó Béla cikkéhez.) — BSz, 1962. 
2. SZ. 44—47. p . 

Száva P é t e r : Egy v á n d o r g y ű l é s t apasz 
ta la ta i . [A szegedi tö r ténész v á n d o r 
gyűlésről . F ő k é r d é s : a t ö r t éne l em 
o k t a t á s á n a k reformja . ] — Zr íny i 
Miklós Ka tona i A k a d é m i a Ér tes í tő
je , 1962. 4. SZ. 47—54. p . 

Száva P é t e r : F o r r a d a l o m a hadásza t 
b a n és a n n a k h a t á s a a hadvise lés 
re . — Ho, 1962. 4. sz. 157—169. p . 

Szecsődi Lász ló : A hazáró l és a haza 
fiságról. [Bp.] If júsági K. [1962.] 91 
p . 
(KTSZ-vezetők k i skönyv tá ra . ) 

Szedő A n t a l : A m a g y a r l evé l tá rügy 
fejlődése 1945-től 1960-ig. — Levél
t á r i Szemle, 1961. 1. sz. 3—72. p . 

Szmirnov, I . : A megb ízha tó , e l lenőr
zött t é n y e k — a tö r t éne t i k u t a t á s 
a lapja i . — PK, 1962. 2. sz. 120—132. 
P-

A szomszéd n é p e k k e l való kapcso la 
t a i n k tör téne téből . Válogatás hé t 
évszázad í rása iból , (összeál l , és 
jegyz. ell. Kemény G. Gábor . Elő
s z ó : Vágvölgyi Tibor . Szerk. Hinora 
Sándor . ) Bp . T a n k ö h y v k . 1962. 1039 
p . 15 t. 

A tö r t éne l em m e n e t e . A v i lág 1914-ben, 
1938-ban, igeibben.) — P á r t á é t , 1962. 
7. sz. 84—92. p . 

Varga s á n d o r n e : A m a g y a r l evé l tá rak 
másod ik 5 éves t e r v é n e k i rányelve i . 
— Levél tá r i Szemle , 1961. 1. sz. 72— 
86. p . 

Varvarovsky, L u d v i k : A m a n ő v e r . (Ma-
névsoros t zák lad ú s p e c h u v s o u d o -
b é valce . F o r d . N á d o r Tibor.) Bp . 
Zr íny i K. 1962. 308 p . 
A kö te t t a r t a l m á b ó l : 
A m a n ő v e r k i a l aku l á sa és j e len tő-

— Ism. M[olnár] P [á l ] . — Ho, 1963. 
2. sz. 173—174. p . , HSz, 1963. 3. SZ. 
135. p . 
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Hely-, vár- és fegyvertörténet 
Entz Géza — Centhon István — Szap

panos Jenő: Kecskemét. (Szerk. 
Papp Imre.) Bp. Műszaki K. 1961. 
183 p. 
(Városképek — műemlékek.)' 

Faragó Sándor: A kapui (Kapuvár) 
vár. (Arrabona. A Győri Múzeum 
évkönyve. 4. köt. 1962. Szerk. Uzso-
ki András. Győr, Győr-Sopronm. 
ny. 1962. 85—95. p.) 

Ferenczy Károly — Gergelyffy András: 
A diósgyőri vár. Bp. Képzőművé
szeti Alap K. 1961. 40 p. 
(Műemlékeink.) 

Fülöp László: (Sátoraljaújhely 700 éve 
város.) Történelmi visszapillantás. 
Sátoraljaújhely, Városi Tanács V. 
B. [1961.] 43 p, 

Gerő László: A budai vár. Bp. Képző
művészeti Alap K. 1962 42 p. 
(Műemlékeink.) 

A hatszázéves Debrecen. .Szemelvények 
a város történelméből, (összeáll. 
Bajkó Mátyás, Béres András stb. 
Szerk. Komoróczy György.) Debre
cen, Városi Tanács, 1961. 465 p. 

Házi Jenő: Macskakő vára. (Sopron 
közelében.). I— SSz, 1962. 4. sz. 332— 
340. p. 

Holl Imre — Nováki Gyula — Póczy 
Klára, Sz. : Városfalmaradványok a 
soproni Fabricius-ház alatt. — AÉ, 
1962. 1. sz. 47—67. p. 

Horváth Béla — Marjalaki Kiss Lajos 
— Valentíny Károly: Miskolc. Bp. 
Műszaki K. 1962. 282 p. 
Városképek — műemlékek.) 

Iratok a Rimamurány—Salgótarjáni 
Vasmű Rt. levéltárából az 1848— 
[18]49. évi szabadságharc hadianyag
gyártásának történetéhez. [Közli :] 
Szigetvári István. — Levéltári Köz
lemények, 1962. 1. sz. 150—169. p. 

Kalmár János: A magyar huszár-tár
csapajzs. (Folia Archeologica. A 
Magyar Nemzeti Múzeum — Törté
neti Múzeum évkönyve. 13. köt. 
Szerk. Fülep Ferenc. Bp. Képző
iművészeti Alap K. 1961. 195—211. p.) 

Kalmár János: Számszerijász parancs
noki jelvény-nyílhegyek. (Arrabo
na. A Győri Múzeum évkönyve. 4. 
köt. 1962. Szerk. Uzsoki András. 
Győr, Győr-Sopronm. ny. 1962. 71— 
84. p.) 

Kampis Antal: Trencsén megye tizen
két vára. — Művészettörténeti Ta
nulmányok, 1959—1960. 133—200. p. 

A kisvárdai vár története. (Szerk. Éri 
István.) Kisvárda, Kisvárdai Járási 
Tanács, 1961. 220 p. 22 t. 1 térk. 

Komáromy József: Miskolc élete az 
Anjouk alatt. Fejezetek Miskolc népe 
történetének új feldolgozásából. — 
BSz, 1962. 2. SZ. 48—62. p. 

Komáromy József: Miskolc élete a 
Hunyadiak idejében. BSz, 1962. 4. 
sz. 79—92. p. 

Komáromy József: Miskolc élete a 
Hunyadiak idejében. Miskolc, [Bor-
sodm. ny.] 1962. 15 p. 
[(Miskolc, Hermann Ottó Múzeum) 
Múzeumi füzetek 14.] 

Koppány Tibor: Csesznek vára. Bp. 
Képzőművészeti Alap K. 1962. 39 p. 
(Műemlékeink.) 

Koppány Tibor — Péczely Piroska — 
Sági Kárbly: Keszthely. Bp. Képző
művészeti Alap K. 1962. 149 p. 
(Magyar műemlékek.) 

Koroknay Gyula: A kallói vár. (A 
Nyíregyházi Jósa András Múzeum 
évkönyve. 2. köt. 1959. Szerk. Csal-
lány Dezső. Bp. Képzőművészeti 
Alap K. 1961. 73—«9. p.) 

Kozák Károly: A legrégibb magyar 
hátultöltő lőfegyverek. (Sárvár. 
Cikkgyűjtemény. Útikalauz. Szerk. 
Nógrádi Géza, Pulay Endre. Szom
bathely, Vas Megye Tanácsa Ide-

- genforgalmi Hivatala, 1961. 31—40. 
P.) 

Krajnýák Nándor: Kecskemét a török 
korban. [Kecskemét, SzOT soksz.] 
19*. 27 p. 

Levárdy Ferenc: Pannonhalma építés
története. (4. r.) — Művészettörté
neti Értesítő, 1962. 1. sz. 1—23. p. 

M\áday Pál: Szarvas története. Szarvas, 
Szarvas Község Tanácsa V. B., 1962. 
519 p. 25. t. 
[Bilbliogr. 415—463. p.] 

(Mar)alaki Kiss Lajos — Ferenczy Ká
roly — Leszih Andor): A diósgyőri 
vár. (2. kiad.) Miskolc, Borsod-Aba
új-Zemplén m. Tanácsának Idegen
forgalmi Hivatala, 1961. 67 ,p. 

Nemes Ferenc: Hajók és hajózás. [Óko
ri hadihajók.] — Technika, 1962. 9. 
sz. 11. p. 

Nováki Gyula: Adatok a soproni vár 
rondelláinak történetéhez. — SSz, 
1962. 1. sz. 57—61. p. 

Papp Bálint — Nagy István György — 
Tamási Zoltán: Rakétafegyver. Bp. 
Zrínyi K. 1962. 350 p. 
(Tisztek könyvtára. 13.) 
A kötet tartalmából: 
A rakéta múltja. 

Póczy Klára, Sz. I— Czeglédy Hona, 
Sz.: Későrómai őrtorony Neszmély 
határában. — AÉ, 1962. 2. sz. 192— 
200. p . 

Rózsa György: Nógrád várának ábrá
zolásai. — Művészettörténeti Értesí
tő, 1961. 2—4. SZ. 187—192. p. 

Soproni Sándor — Boross Lajos — 
Szombathy Viktor: Szentendre. Bp. 
Panoráma K. [1961.] 202 p. 1 t. 

Szabó Béla, H.f Vita Komáromy Jó
zsef: A diósgyőri várban 1958— 
[19]60iban végzett ásatások régé
szeti és építéstörténeti vonatkozásai 
c. írásiban foglalt megállapítások
kal. — BSz, 1962. 3. SZ. 58—71. p. 
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Urb\ân A ladá r : A Mészáros hadigőzös. 
[Az első gőzhaj tású duna i had iha jó 
a szabadságharcban . ] (Az Elet és 
T u d o m á n y t u d o m á n y o s k a l e n d á r i u 
m a az 1963. évre . Bp. Gondola t K. 
[1962.] 295—298. p.) 

Vecsés község 175 éves. Vecsés község 
tö r téne te . 1786—1961. Szerk. He tény i 
Rezső. Vecsés, Akad . ny . [1962.] 
191 p . 

III. 

Magyarország hadtörténelme 

A legrégibb időktől 18&8-ig 

Magyarország t ö r t é n e t é n e k képesköny 
ve . 1. kö t . 896—1849. [összeáll . :] 
Cennerné Wühelmb Gizella. Bp . 
Képzőművésze t i A lap K. 1962. 359 
P-
[Bibliogr. 335—348. p.] 

Borosy A n d r á s : A XI—XIV. századi 
m a g y a r lovasságról . — HK, 1962.,2. 
zs. 119—174. p . 

Heltai G á s p á r : Cancionale azaz h is tó
r i á s é n e k e s k ö n y v . . . Kolozsvár , 
Hel tai ny . 1574. 233 sztl. lev. 1 mell . 
[Facs. k iad . Bp. A k a d . K. 1962.] 

Rázsó Gyu la : A zsoldosság gazdasági 
és t á r s ada lmi előfeltételei és t ípu
sai Magyarországon a XIV—XV. 
században . — HK, 1962. 1. sz. 160— 
217. p . 

Kubinyi A n d r á s : B u d a i Nagy Antal és 
felkelése. (Az Éle t és T u d o m á n y tu 
d o m á n y o s k a l e n d á r i u m a az 1963. 
évre . Bp . Gondola t K. [1962.] 267— 
270. p.) 

Papp László: A mohács i csata ha lo t ta i . 
— Comimunicat. Bibi. Hist. Med. 
Hung . 1962. 24. sz . 33—50. p . 

P a p p László: A mohács i csa tahe ly k u 
ta tása . (A J a n u s P a n n o n i u s Mú
zeum évkönyve . 1960. Szerk. Dom-
b a y János . Pécs , Pécs i Szikra n y . 
1961. 197—253. p.) 

Papp Lász ló : A m o h á c s i ása tásokról . 
— Művelődési Tájékozta tó , 1962. 
ápr . 49—56. p . 1 t. 1 t é rk . 

Buda i tö rök s z á m a d á s k ö n y v e k 1550— 
1580. Közzétet te Fekete Lajos, Kál-
dy-Nagy Gyula . B p . Akad . K. 1962» 
658 p . 

Istvánffy Miklós : A m a g y a r o k tö r t éne 
téből . (His tor ia rum de r e b u s Unga-
ricis l ibri XXXTV Ford. J u h á s z 
László. A szöveget vál . , bev . és 
jegyz. Székely György.) Bp . Ma
g y a r Helikon, 1962. 528 p . (Monu-
m e n t a Hungar ica VI.) 

Szántó I m r e : Ege rvá r véde lme 1552-
ben . — Tudósí tó , 1962. 3. sz. 33—39. 
p . 

Szántó I m r e : A Habsburg-segí t ség sze
r e p e Ege rvá r 1552-es véde lmében . 
Eger, Borsodm. ny . 1962. 321—335. p . 
(Klny. : Egr i Pedagógia i Főiskola 
évkönyve 8. köt.) 

([Eger], Pedagóg ia i Főiskola. Az 
Egri füzetei 259.) 

Sinkovics I s t v á n : Az 1562. évi székely 
felkelés. — Élet és T u d o m á n y , 1962. 
16. sz. 499—502. p . 

Hegedűs F e r e n c : J ankov i oh F e r e n c r e 
génytr i lógiá ja a dunán tú l i végváraik 
küzdelmeirő l . . — VSz, 1962. 1. sz. 
116—120. p . 

Nagy Lász ló : A Bocskai s zabadságha rc 
k a t o n a i tö r t éne te . Bp . Akad . K. 
1961. 384 p . 4 t. 
>— I sm. Benczédi László. — Sz, 1962. 
1—2. sz. 257—261. p . 

Nagy Lász ló : Ada lékok Beth len G á b o r 
honvéde lmi pol i t ikájához u r a lkodá 
s á n a k első éveiben. (1613—1619.) — 

• HK, 1962. 1. SZ. 125—159. p . 
Somogyi É v a : A h a t á r ő r v i d é k i pr ivi lé-

i u m o k ha t á sa a parasz t i osztály
a l a k u l á s á r a a XVII. században , 

tprszági parasztfe lkelés 1653— 
k TSz, 1962, 2. SZ. 149—172. 

Izsévv Ed i t : Végvár i levelek. (Egri és 
v á r a d i p a s á k s szolnoki bégek le
velezése m a g y a r végvár i kap i t á 
n y o k k a l és hódol tsági he lységek
kel .) 1660—1682. Az Egye temi 
Könyv tá r r i t ka sága inak anyagából . 
Saj tó alá rend. , bev . é s j egyz . : 

. Bp. T a n k ö n y v k . 1962. 82 p . 
(A Budapes t i Egye temi K önyv tá r 
k i a d v á n y a i 17.) 

I smere t len fel jegyzések Zr ínyi Miklós 
1664-es té l i és tavaszi had já ra t a i ró l 
egy ko rabe l i m a g y a r k a l e n d á r i u m 
ban . Közl i : Rapcsányi László — 
Tóth E n d r é n é . — HK, 1962. 2. sz. 
236—261. p . 

Cennerné Wühelmb Gizel la: Zr ínyi 
Miklós, a köl tő , h a d j á r a t a i n a k g ra 
f ikus ábrázolása i . (Folia Archeolo-
gica. A Magya r Nemzet i M ú z e u m 
— Tör t éne t i M ú z e u m évkönyve . 13. 
kö t . Szerk. Fü lep Fe renc . B p . K é p 
zőművészet i Alap K. 1961. 225—237. 
p.) 

Csapodi Csaba : K iada t l an Zr ínyi [Mik
lósi-levelek. — I roda lomtör téne t i 
Köz lemények , 1962. 5. sz. 639—657., 
6. sz. 740—756. p . 
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Perjés Géza : A „ m e t o d i z m u s " és a Zr í 
nyi—Montecuccoli vi ta . (1—2. r.) — 
Sz, 1961. 4—5. SZ. 507—535., 1962. 1—2. 
SZ. 25—45. p . 

Zrínyi Mik lós : Szigeti veszedelem. 
[Eposz.] — A tö rök á f ium ellen 
va ló orvosság. [Röpirat.] (Sajtó alá 
rend . Kanizsai -Nagy Antal .) (Röv. 
k iad . [Üj íny.] Bp . Szépirod. K. 
1962. 215 p . 
(Diákkönyvtár . ) 

Lőcsei d iák , aki t a sopron iak vá l to t t ak 
ki a t ö r ö k rabságból . [Irta:] F . A. 
— SSz, 1962. 4. sz. 348. p . 

Benda K á l m á n : II . Rákóczi F e r e n c t ö 
r ö k po l i t iká jának első évei (1702— 
1705). — TSZ, 1962. 2. sz. 189—209. p . 

Benda K á l m á n : [II.] Rákóczi [Ferenc] 
d iplomáciája . — Élet és T u d o m á n y , 
1962. 13. sz. 387—390. p . 

Esze T a m á s : „A hazáér t és a szabad
ságé r t . " 260 évvel ezelőtt hívta fegy
v e r b e Rákóczi a m a g y a r népet . (Az 
Élet és T u d o m á n y t u d o m á n y o s k a 
l e n d á r i u m a az 1963. évre . Bp . Gon
dolat K. [1962.] 227—230. p.) 

(Sereg József) : Vak Bot tyán J á n o s . (A 
Gyöngyös i Áll. Vak Bo t tyán ált. 
g imn. ér tesí tője . . . Gyöngyös . 1961 
—1962. t anév . Közzéteszi : . Eger , 
Hevesm. ny . 148 p.) 

Szász I m r e : Szól a síp. [Tör ténelmi r e 
gény Bo t tyán Jánosról . ] Bp. Szép
irod. K. 1961. 675 p . 

Esze T a m á s : Bér i Balogh Ádám. 1—4. 
közi . — VSz, 1962. 1. sz. 68—76., 2. 
sz. 38—46., 3. sz. 56—66., 1963. l^m. 
42—54. p . ^^ÊT 

Vlrágh F e r e n c : II . R á k ó c z ^ B ^ ^ S z a 
b a d s á g h a r c a a Körös—Tffl^BBPr őz
ben . Békéscsaba , Városa ^ f f n á c s , 
1962. 127 p . 1 t. 

Markó A r p á d — Tóth G y u l a : Válasz 
Esze T a m á s n a k . (A Had tö r t éne lmi 
Köz lemények 1954. 3í—4. s z á m á b a n 
megje len t „A Rákóczi -szabadság
h a r c legfontosabb k a t o n a i szabá ly
za ta i " c. t a n u l m á n n y a l kapcso la t 

ban.) — Sz, 1962. 3—4. sz. 601—602. 
p . 

A d a t o k a Rákóczi -szabadságharc vég
n a p j a i n a k tör ténetéből . [Közli:] 
Kállay I s tván. — Levél tár i Közle
m é n y e k , 1962. 1. sz. 138—149. p . 

Markó Á r p á d : Le Maire francia k u r u c 
h a d m é r n ö k br igadéros emlék i ra ta 
XIV. Lajoshoz [II.] Rákóczi [Fe
renc] s z a b a d s á g h a r c á n a k utolsó ide 
jéből . — HK, 1962. 2. SZ. 102—118. p . 

Esze T a m á s : Egy lengyel k i r á ly i t a n á 
csos levele. (Adalék a Rákóczi-sza
b a d s á g h a r c publicisztikájához,) — 
M a g y a r Könyvszemle, 1961. 4. sz. 
482—489. p . 

Szántó I m r e : Telekesy Is tván p ü s p ö k 
sze repe az egri vá r 1710. évi fel
adásában . Eger, Borsodm. ny . 1962. 
337—345. p . 
(Klny. : Egri Pedagógiai Főiskola 
évkönyve 8. köt.) 
([Eger], Pedagógia i Főiskola. Az 
Egri füzetei 260.) 

Szűcs Sándo r : Szól a duda , ve rbuvá l 
n a k . [Verbunkos- és obsi toshis tó
r i á k a n é p h a g y o m á n y b a n . Bev. 
Varga J á n o s : Katonaéle t és had 
kiegészí tés 1711—1867 között . Függ . : 
Csanádi I m r e : Jobbágyvi lág és k a 
tonáskodás . I roda lmi antolófíia.) Bp . 
Magvető , 1962. 380 p . 

Kávássy Sándo r : Somogyi jobbágyok 
panaszos levelei a hadserege l lá tás 
t e r h e ellen a XVIII. század első fe
lében. (Emlékköny a Kaposvár i Ál
l a m i Közgazdasági T e c h n i k u m ju 
b i l eumáró l . Kaposvár , Városi Ta
nács , 1962. 72—81. p.) 

Csatkai E n d r e : Egy somfalvi parasz t 
gazda feljegyzései az 1809-es f ran
cia megszál lásról . — SSz, 1962. 4. sz. 
362. p . 

Takáts László: Az utolsó nemes i fel
kelés csapategészségügyi szolgálatá
n a k m ű k ö d é s e 1809-ben. — Honvéd
orvos , 1962. 4. sz. 321—331. p . 2 t. 

1848—1849. évi szabadságharc 

Kiada t l an Kossu th- i ra tok 1948/1849-bőI. 
(Közli: Böhm Jakab . ) — HK, 1962. 
1. sz. 330—352. p . 

Waldapfel Esz te r : A független m a g y a r 
kü lpol i t ika 1848—1849. Bp . Akad . K. 
1962. 379 p . 16 t. 1 t é rk . 

Urtíán A l a d á r : Ľ i n f l u e n z a n e l ľ U n g h e -
r ia dei moviimenti i ta l iani r ivolu-
zionari p e r l ' ind ipendenza in p r i -
m a v e r a dell? anno 1848. (Annales 
Univers i ta t i s Scientiaruim B u d a -
pest inensis de Rolandó Eötvös 
n o m i n a t e . Sectio his tor ica . Tom. 4. 
Red. Z[oltán] Oroszlán. B p . T a n -
k ö n y v k . 1962. lO'í-122. p.) 

Aradi P é t e r : Az 1848. szep tember i h o r 
vá t t á m a d á s közjogi e lőzménye. (A 
Sá rvá r i Ál lami Tinódi Sebes tyén 
Áll. G imnáz ium évkönyve az 1961— 
[19]62. iskolai évről. Sárvár , 1962. 
5 4 - P ) 

Végh Mihá ly : T ü k ö r y Lajos, a m a g y a r 
és olasz szabadságharc hőse. Bp. 
Hazaf ias Népfront , 1961. 63 p . 
[Bibliogr. 62. p.] 

Joós F e r e n c : Kecskemét i szabadcsapa
tok az 1848—[18]49-es szabadság
h a r c b a n . Kecskemét , SzOT soksz. 
54 p . 
(Népkuta tó füzetek. A Szakszerve
zetek Bács -Kiskun megye i Tanácsa 
t u d o m á n y o s és ku l turá l i s k i advá
n y a i . 1—2. sz.) 
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Vrbán A l a d á r : L e n k e y (János) száza
da . — Élet és T u d o m á n y , 1962. 10. 
sz. 291—295. p . 

L e n k e y követő je : Szontágih Fr igyes 
1848/49-es honivédhuszár ő rnagy . 
[Szontágh leveleiből.] (Közli: Fabri-
cius Endre.) — HK, 1962. 1. sz. 304— 
308. p . 

Kilián I s tván : Gondola tok Szemere 
Ber t a l an életéről és pá lyájáró l . — 
BSz, 1962. 5. sz. 36—38. p . 

Dietiés A n d r á s : Az utolsó év. Petőfi és 
a s zabadságharc . Bp . Móra K. 1962. 
288 p . 12 t. 1 t é rk . 

Lévai Bé la : „Magya rokka l való rokon 
szenv? a fo r rada lmi szel lemmel 
va ló rokonszenv! '? [Magyarokkal 
rokonszenvező orosz k a t o n á k az 
1848—1849-es szabadságha rc idején.] 
— Lobogó, 1962. 6. sz. 6. p . 

Magyarország hadtörténelme 1850—1914. 

Tasnády Gyu la : A Kossuth-emigrác ió 
szolgála tában. . nap ló ja . (1849— 
1866.) [Függelék: levelezéséből. 
Vál. , sajtó alá rend . , bev. és jegyz. 
Köl tay-Kas tner J e n ő . Közrem. Ti-
m á r Lajosné.] B p . Szépirod. K. 1961. 
489 p . 8 t. 

Pataky I v á n : Kossu th [Lajos] t i tká ra 
és [Giuseppe] Gar iba ld i hőse . [Fi-
gye lmessy Fü löp , m a g y a r szabad
ságharcos katonat iszt . ] — Lobogó, 
1962. 3. SZ. 4. p . 

Lukács Lajos : (Giuseppe) Gar iba ld i 
m a g y a r önkéntese i és Kossuth (La
jos) 18601—[18]61-ben. Bp. Akad . K. 
1962. 143 p 2 t. 
(Ér tekezések a tö r t éne t i t u d o m á n y o k 
körébő l . U. S. 24.) 

Gátiné Pász tor M á r i a : T ü r r (István) 
t á b o r n o k és a népműve lé s . Bp . F ő 
vá ros i Szabó Erv in könyv tá r , 1961. 
175—188. p . 
[Fővárosi Szabó Ervin könyv tá r . 
T a n u l m á n y o k . U. S. 10. (33.)] 

Acs T i v a d a r : A m a g y a r légionis ták 
é le t ra jzgyűj teménye . •<— (Magyarok 
és a r i so rg imento . [Kiad. a] Magyar 
Risorglmento Emlékbizot t ság [és a] 
Hazafias Népfront . Bp . Ali. n y . 1961. 
207 p.) 
(Fővárosi Szabó Ervin Könyv tá r . 
T a n u l m á n y o k . U. S. 12. [35.]) 

Horváth F e r e n c : A r i sorg imento egy 
é rdekes vasi a lakja . (Desics-Dobozy 
P é t e r Pál.) [huszá rhadnagy a m a 
g y a r légióban.] — VSz., 1962. 2. sz. 
7*—78. p . 

Kovács E n d r e : Az 1863-i lengyel fel
ke lés és a m a g y a r emigráció . — 
TSZ, 1960. 2—3. SZ. 241—280. p . 

Agárdi F e r e n c : Petőfi ba rá t j a , Lincoln 
generál isa . (Jul ius H. Stahel — 
Számwald Gyula.) — Magya r N e m 
zet, 1962. 301. sz. 13. p . 

A nemze t i h ő s ö k t emető jében nyugsz ik 
az amer ika i p o l g á r h á b o r ú m a g y a r 
t á b o r n o k a (Számwald — Stahel — 
Gyula.) — Est i Hír lap , 1962. 242. 
sz. 6. p . 

Diószegi I s tván : Az 1870. jú l ius 18-i k ö 
zös min i sz te r tanács . (Részlet a szer
ző „Ausztr ia—Magyarország és a 
francia—porosz h á b o r ú 1870—1871" c. 
monográfiájából . ) r- Sz, 1962. 5^-6. 
sz. 705—747. p . 

Merényi László: Ant imi l i tar is ta m o z 
g a l m a k h a z á n k b a n a mona rch i a ka 
tona i előkészületei ellen 1912 őszén. 
— HK, 1962. 2. sz. 73—101. p . 

Merényi Lász ló : Békemozga lom a Jász 
k u n s á g o n ötven évvel ezelőtt. — 
Jászkunság , 1962. 3. sž. 100—105. p . 

Merényi Lász ló : Háborúe l lenes mozga
lom Borsod, Abaúj és Zemplén m e 
gyékben 1912 őszén. — BSz, 1962. 
1. sz. 33—37. p . 

Erényi T ibor : A Vérvörös Csütör tök öt
vened ik évfordulójára . — Tár sada l 
m i Szemle, 1962. 5. sz. 59—67. p . 

Merényi László: Heves m e g y e pol i t ikai 
élete az 1912—1913. évi ba lkán i h á 
ború idején. — BSz, 1962. 5. sz. 52— 
56. * 

Első világháború 

Magyar min isz te r tanács i j egyzőkönyvek 
az első v i l ágháború korábó l . 1914— 
1918. összeál l . Ivány i E m m a . Bp . 
Akad . K. 1960. 581. p . 4 t. 7 me l l . 
— Ism. Mucsi Fe renc . — Sz, 1962. 
5—6. sz. 884—889. p . 

Magyarország hadi fogolytábor-pénzei az 
első v i l ágháborúban [1914—1918). 

összeál l . Kupa Mihály — Ambrus 
Béla. — Az Érem, 1960. 15. sz. 10t-
13., 1961. 16. sz. 7—12., 17. sz . 19— 
23., 19. SZ. 18—21. p . 

Gazsi József: A sajóecsegi ka tona láza 
dás (1918. május) . — BSz, 1962. 5. 
sz. 67—69. p . 
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Az 1918, évi polgári demokratikus forradalom 
Lengyel József: Visegrádi utca. (Bev. 

Kun Béla. 2. kiad.) Bp. Szépirod. 
K. 1962. 278 p. 

H[etés] T[ibor]: Novemberben született. 
[A Kommunisták Magyarországi 
Pártjának megalakulása.] — N, 1962. 
46. sz. 6. p. 

Bertalan István: Hej, azok a gyönyö
rű, küzdelmes napok. (Maros Ká
roly vörösgárdista) [internaciona
lista harci emlékeiből.] — A Nép
hadsereg irodalmi melléklete 1962. 
szeptember 29. 4—5. p. 

Bodrogi Sándor: Fáradhatatlanul. (Var
ga Antal vöröskatona életéből.) — 
N, 1962. 46. SZ. 6—7. p. 

Csehily Gyula: Harcos életút. Egy ma
gyar internacionalista harcos visz-
szaemlékezései. (Dl. Szőnyi Gyula.) 
Bp. Zrínyi K. 1962. 16^ p. 
(Fegyver a munkáskézben.) 

Devecska Kálmán: Szibériai napló. (Az 
eredeti kézirat Földes Péter tol
mácsolásában jelenik meg. A ko
rabeli rajzokat és fényképeket vál. 
Györkéi Jenő.) Bp. Móra K. 1962. 323 
p. 8 t. 

Egy hős utolsó útja. [Pozsonyi Ferenc 
internacionalista harcos a polgár
háborúban és a Nagy Honvédő Há
borúban.] — Ország-Világ, 1962. 46. 
sz. a p. 

. . . és eljutott a hír az Uraihoz. . . 
[Németi Lajos visszaemlékezése az 
oroszországi polgárháborúban részt
vett volt magyar hadifoglyokra. 
Közli:] K. Gy. — Lobogó, 1962. 45. 
sz. 4. p. 

Féja Géza: A forradalom költő-küldöt
te. (Bányai Kornél, a Szibériában 
megjelent magyar forradalmi sajtó 
egyik munkatársa.) — Népszabad
ság, 1962. 261. sz. 12. p. 

Fekete Gábor: Ujabb dokumentumok 
az oroszországi magyar internacio
nalistákról. — Magyar Nemzet, 1962. 
261. SZ. 9. p. 

[Gadzsiev, Ag'il] Gadzsijev, Agyil-Ge-
rej: Magyar katonák a dagesztáni 
szovjethatalomért vívott harcokban. 
— HK, 1962. 1. SZ. 296—303. p. 

Gyurkó Rókus különleges rendeltetésű 
lovasszázada. [Vladimir L'vovicsl 
(Vlagyimir Lyvovics Celtin) [vissza
emlékezése.] [Lejegyezte és írod. 
átd. Marija Fortusz.) — HK, 1962. 
1. sz. 285—295. p. 

Sapkájukhoz őszirózsát tűztek. [Jakab 
Rudolf közlését a kispesti Vörös 
Gárda alakulásáról közli:] (kárpáti). 
— Lobogó, 1962. 44. sz. 14. p. 

Nagy Péter: Gondolatok a viharban. 
Az „őszirózsás" forradalom publi
cisztikája. — Magyar Nemzet, 1962. 
261. SZ. 9. p. 

Illés Béla: Madarász Emil (1884—1962.) 
[Egy internacionalista harcos élet
útja.] Népszabadság, 1962. 42. sz. 
8. p. 

Kacér, Zs.: A krasznojarszki magya
rok. — Somogyi Néplap, 1962. no
vember 7. 

Kende Béla: Kegyelettel őrzik a hősök 
emlékét. „Magyar Hősök Útja" Ma-
nacskalában. — N, 1962. 7. sz. 4. p. 

Kun Béla 1917—1918-ban Tomszkban 
megjelent írásai. Közli: Milei 
György. — PK, 1962. 1. sz. 108—130. 
P-

Lévai Jenő: Ki volt Schmidt hadnagy? 
[Pauk Vilmos népfelkelő honvéd-
hadnagy Kravcsenko partizánvezér-
adjutánsa.] — Magyar Nemzet, 1962. 
264. sz. 10. p. 

Lovas Olga: Frontagitátorként német 
katonák között. Karikás Frigyes ki
adatlan vityebszki levelei 1918-ból. 
Népszabadság, 1962. 261. sz. 11. p. 

Lukács Teréz: Nyílt az ajtó s ott állt 
Lenin. — A forradalom vörössapkás 
lovaskatonája (Garasin Rudolf). Ker
gette Malmot, Petrljurát. — Esti 
Hírlap, 1962. 261. sz. 3. p. 

Mit mondott nekünk Lenin? Ungár 
Zoltán munkásőr élete nagy élmé
nyére emlékezik. [Magyar interna
cionalista, a Vörös Gárda harcosa.] 
— Munkásőr, 1962. 1—2.sz. 2. p. 

Molnár Zoltán: Egy vöröskatona emlé
kei. Két kisregény. Bp. Szépirod. 
K. 1962. 220 p. 

Molrűár István: Harcos életek példája. 
(Csathó Ödön és Juhász Jenő életé
ből.) — N, 1962. 36. sz. 12. p. 

Pásztor János: Magyarok az októberi 
viharban. (Tölgyesi Mátyás interna
cionalista visszaemlékezése.) (— N, 
1962. 8. sz. 2. p. 

Pethő Tibor: öreg huszár a taskenti 
oázisban. [Pintér György 7 évig 
harcolt az orosz, polgárháborúban.] 
— Magyar Nemzet, 1962. 261. sz. 7. 
p. 

Pogonyi Antal: A kovácsműhelytől — 
a mártírhaláláig. (Ligeti Károly 
élete.) — N. 1962. 46. sz. 6—7. p. 

Magyar internacionalisták a Szovjetunióban. 
Részvételük a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban 

és a polgárháborúban 
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Pu la l Menyhér t , az egykor i vÖröskatö-
n a o t thon. [ haza lá togato t t a 
Szovjetunióból és ta lá lkozot t F a r k a s 
Mihál lyal , akivel a n n a k ide jén 
együt t harcol t Szibér iában Kolcsiak 
seregei ellen.] — Est i Hí r lap , 1962. 
267. sz. 6. p . 

Tarrúás I s tván : Üj d o k u m e n t u m o k a 
m a g y a r in te rnac iona l i s t ák harca i ró l . 
Szovjet és m a g y a r tö r ténészek k ö 
zös vál la lkozása. — Népszabadság , 
1962. 260. SZ. 2—3. p . 

Vajda P é t e r : Szibériai ta lá lkozások. 
(Roman Dániel , a m a g y a r hadifog
lyokbó l toborzot t omszki zászlóalj 
pa r ancsnoka . — Horvá th Á r p á d in -

Csillag F e r e n c : A pol i t ika i b iz tosok 
szerepe a TanácsERiztársaság Vörös 
Hadseregében . — HK, 1962. 1. sz. 
100—124. p . 

Duclos, J a c q u e s : F r anc i ák a m a g y a r 
proüetár for rada lomban. — Magya r 
Nemzet , 1962. 67. sz. 3. p . 

Erényi T ibor : A Vörös Újság. I— Ma
g y a r Saj tó , 1962. 6. SZ. 187—189. p . 

Fogarassy László: Kerekess József * -
,az 1919-es miskolc i csa ta hőse . — 
BSz, 1962. 1. SZ. 31—33. p . 

Fogarassy László: Az 5. vö rös hadosz
tá ly tö r téne téhez . Védelmi h a r c o k 
az északi offenzíva kezdeté ig . — 
HSz, 1962- 6. SZ. 48—54. p . 

Földes Pé t e r : D r á m a i kü lde tés . Sza
m u e l y Tibor é le t regénye. Bp . Kos 
su th K. 1962. 459 p . , 10 t . 

Gábor S á n d o r n é : Az 1919. j ú n i u s 24-i 
e l lenforradalmi k ísér le t . — PK, 1962. 
2. sz. 67—97. p . 

Gazsi József: Ak ik a Tanácsköz tá r sa 
ság légterét o l ta lmazták . — Repülés , 
1962. 3. SZ. 4. p . 

A[ntonio) Gramsc i k é t c ikke a Magyar 
Tanácsköz tá rsaságró l . — D o k u m e n 
t u m o k . Közli : Kis Aladár . — PK, 
1962. 3. SZ. 124—132. p . 

Lengyel Gyula beszámoló ja a közélel
mezés helyzetéről a budapes t i m u n 
k á s - és k a t o n a t a n á c s 1919. jú l ius 3-i 
ü lésén. Közli: Hajdú Tibor . — PK, 
1962. 4. SZ. 173—187. p . 

„Éljen a p ro l e t á rd ik t a tú ra ! Fegyver t ! ' 
Fegyver t ! [A Magya r Tanácsköz tá r 
saság kikiá l tása . I r ta : ] H. T. — Lo
bogó, 1962. 12. sz. 5—6. p . 

Horváth Mihály : Vörös p i ló ták a for
r a d a l o m egén. [ a Tanácsköz
t á r s a ság egyik vörös p i ló tá jának 
visszaemlékezése.] — Igaz Szó, 1962. 
10. sz. 60—6,3. p . 

Kerekes Zol tán: A foszladozó csapa t 
zászló tö r téne te . [A 31. vörösezred 
harcairól . ] H- N, 1962. 39. sz. 4. p . 

Kun Bé la : La Répub l ique Hongroise 
des Conseils. (A Magyar Tanácsköz
társaságról . ) Discours et art icles 
choisés. (Intr. J a c q u e s Duclos, F e 
r enc Münnich.) Bp . Corvina, 1962. 
X X i n , 463 p . 

t è rhac ionai i s ta ha rcos . — A haba -
rovszki ka tonazenészek . — Népsza
badság , 1962. 259. SZ. 6. p . 

Verjovkin, I . : Fel vörösök, p ro le tá rok . 
[Magyar in te rnac iona l i s ták ha rca a 
szovje tha ta lomér t Krasznoja rszk-
ban . ] — N, 1962. 43. sz. 7. p . 

Zalka Má té : Két a l m a . [Magyar in te r 
nac iona l i s ták a Dnyeperné l . ] — N, 
1962. 22. sz. 13. p . 

Zsilák A n d r á s : Az OK(b)P m a g y a r cso
p o r t j á n a k szerepe a Vörös Hadse
reg in te rnac iona l i s ta egységeinek 
szervezésében (1918—1919). — TSz, 
1961. 3. sz. 347—360. p . 

Liptai E rv in : A Magya r Vörös Had
sereg harca i . 1919. [Kiad. a] Hadtör 
t éne lmi Levé l tá r és Múzeum. Bp . 
Zr íny i K. 1960. 589. p . , 10 t é rk . 
— Ism. F . D. Pór. — Histor ie a Vo-
jens tv i , 1962. 1. sz. 135—138. p . , He
tes Tibor . — PK, 1962. 2. sz. 235—239. 
p . 

A Magya r Tanácsköz tá r sa ság tö r t éne 
t é n e k forrása i a m a g y a r á l lami le
vé l t á r akban . — A Magya r Országos 
Levél tár k i a d v á n y a i : I. Levél tá r i 
l e l t á rak 2. Bp . Akad . K. 1960. 216 
P-
— Isim. L. Nagy Zsuzsa. — TSz, 
1961. 3. SZ. 369—370. p . 

Máté Gyö rgy : Straszi . (St rassenre i ter 
József vö rösőr élete.) — A Néphad
se reg i roda lmi mel lék le te 1962. szep
t e m b e r 29. 3. p . 

Molnár I s tván : A G a r a m völgyében . 
(Siller 'Sándor visszaemlékezése.) — 
N , 1962. 11. sz. 6. p . 

Molnár I s tván : Harcos é le tek példája. 
(Csathó Ödön és J u h á s z J e n ő éle
téből.) — N, 1962. 36. sz. 12. p . 

ő sz in t e szóval, p á r t o s szenvedél lyel . 
Emlékezés a Vörös Újságra , a Ma
g y a r Sajtó Nap ján . [Irta:] P . J. — 
N, 1962. 49. sz. 2. p . 

Svéd Lász ló : Uta t t ö r az ifjú sereg . 
A for rada lmi i f júmunkás-mozga lom 
k ia l aku lása Magyarországon . A 
k o m m u n i s t a ifjúsági szövetség tevé
k e n y s é g e a Tanácsköz tá r saság idő
szakában . Bp . Kossu th K. 1962. 342 
p „ 8 t. 
A kö te t t a r t a l m á b ó l : 
A KTMSZ hely tá l lása a fo r rada lmi 
honvédő h á b o r ú b a n és a be l ső el
l en for rada lmi e rők ellen vívot t h a r 
cokban . 197—216. p . 

Tizenki lencesek. A g r á r p r o l e t á r ve te rá 
n o k visszaemlékezései . Szerk . [és 
bev. ] Hunya I s tván . B p . Táncs ics 
K. 1962. 182 p . 

Veres P á l : Mister F r e e m a n e lszámítot ta 
m a g á t . . . [Az e l lenforradalmi lá
zadás leverése 1919. j ú n i u s 24-én.] — 
N, 1962, 39. sz. 41. p . 

A Magyar Tanácsköztársaság hadtörtenelme 
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Magyarország hadtörténelme 1919—1939 

Nemes Dezső: Az ellenforradalom tör
ténete Magyarországon 1919—1921. 
[Bp.] Akad. K. 1962. 503 p., 10 t. 

A véreb naplója. Prónay Pál fehérter
rorista alezredes feljegyzései külö
nítménye rémíetteiről. [Irta:] d. t. 
— Esti Hírlap, 1962. 259. sz. 4. p. 

Szabó Agnes: A Csuvara (Mihály)-ügy. 
(Részletek Prónay Pál naplójából.) 
— PK, 1962. 3. sz. 133—144. p. 

Nem törnek át! [Képanyag.] (Szerk. 
Timár György — Györkéi Jenő.) 
[Kiad. a] Magyar Partizán Szövet
ség. [Bp.] Zrínyi K. [196Í.] 107 p. 

Árkus József: Három nép hőse. [Zalka 
Máté.) Bp. Zrínyi K. 1962. 150 p. 
(Fegyver a munkáskézben.) 

[Erenburg] Ehrenburg, [Iľja] Hja [Gri-
gor'evics] : Lukács tábornok. (Zalka 
Máté.) [Röv. részlet visszaem
lékezéseiből.] — Élet és Irodalom, 
1962. 23. sz. 3. p. 

Balázs József: A nép tábornoka. Emlé
kezés Zalka Mátéra, halálának 25. 
évfordulóján. — Népszabadság, 1962. 
134. sz. 2—3. p. 

Magyarország és a második világhábo
rú. Titkos diplomáciai okmányok a 
háború előzményeihez és történe
téhez. (Szerk. és előszó: Zsigmond 
László. Az iratokat összegyűjtötte 
és bev. tanulmányokat írta Ádám 
Magda, Juhász Gyula, Kerekes La
jos.) 2. kiad. Bp. Kossuth K. 1961. 
546 p., 7 t. 

Ber end T. Iván — Ránki ""György : Ma
gyarország a fasiszta Németország 
„életterében" 1933—1939. 2. kiad. Bp. 
Közgazdasági és Jogi K. 1961, 219 
P. 

Ááám Magda: Magyarország és a kis
antant a második világháború előtti 
években (1936—1937). — Sz, 1962. 3—4. 
sz. 502—552. p. 

Horthy Miklós titkos iratai. Az irato
kat sajtó alá rend., magyarázó szö
vegekkel és jegyz. ell. Szinai Mik
lós, Szűcs László. Bp. Kossuth K. 
1962. 533 p., 7 t. 

Diplomáciai iratok Magyarország kül
politikájához 1936—1945. Szerk. Zsig
mond László. 1. köt. A Berlin— 
Róma tengely kialakulása és Auszt
ria annexiója. 1936(—1938. összeáll, 
és sajtó alá rend. Kerekes Lajos. 
[Kiad. a] Magyar Tudományos Aka
démia Történettudományi Intézete. 
Bp. Akad. K. 1962. 823 p. 

Godó Ágnes: A Horthy-fasizmus ag
resszív katonai terveinek előtérbe 
kerülése az 1927—1929-es években. — 
HK, 1962 1. SZ. 67—99. p. 

Karsai Elek: Iratok a Gömbös—Hitler 
találkozó (1933. június 17—18.) tör
ténetéhez. Bp. Akad. K. 1962. 55 
p., 2 t. 

Zalka Máté leveleiből. Halálának ne
gyedszázados évfordulóján. (Georges 
Soria búcsúztató írásából Zalka 
Máté halála Után a párizsi Szabad 
Szóból.) — Magyar Nemzet, 1962. 
135. sz. 4. p. 

Huesca alatt . . . Hevesi Ákos emléke, 
[írta:] (p. e.) — Magyar Nemzet, 
1962. 161. sz. 4. p. 

Münnich Ferenc: Két háború között. 
(Részlet egy önéletrajziból.) [A spa
nyol szabadságharc bukása utáni 
internálásról.] — Kortárs, 1962. 10.. 
sz. 1491—1494. p. 

Diplomáciai iratok Magyarország kül
politikájához 1936—1945. Szerk. Zsig
mond László. 4. köt. Magyarország 
külpolitikája a IL világháború kitö
résének időszakában. 1939—1940. ösz-
szeáll. és sajtó alá rend. Juhász 
Gyula. [Kiad. a] Magyar Tudomá
nyos Akadémia Történettudományi 
Intézete. Bp. Akad. K. 1962. 904 p. 

Erdős László: A hűvösvölgyi nyilas
támadás negyedszázados évforduló
ján. — Magyar Nemzet, 1962. 148. 
sz. 5. p. 

Adalékok a Horthy-hadsereg szerveze
tének és háborús tevékenységének 
tanulmányozásához [1938—1945). (ösz-
szeáll. Csima János.) Bp. HM Köz
ponti Irattár, 1961. 423 p., 23 t., 13 
mell. 

A Horthy-hadsereg központi szervei. 
Honvédelmi ügyek, (összeáll. Ha
rangozó Károly.) Bp. HM Központi 
Irattár, 1961. 165 p., 4 t. 

Kis Aladár: A Teleki-kormány külpoli
tikája a második világháború előtt. 
— Magyar Tudomány, 1962. 6—7. sz. 
359—380. p. 

Juhász Gyula: A Teleki-kormány kül
politikája a „furcsa háború" idején. 
TSZ, 1961. 4. sz. 476—514. p. 

Magyar önkéntesek a spanyol polgárháborúban 

Magyarország a második világháborúban 
Előzmények, diplomáciai, politikai, katonai és gazdaságtörténet 
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Kun József: Magyarország másod ik vi 
l ágháborúba való be lépésének k a t o 
napol i t ika i vona tkozása i . — HK, 
1962. 1. SZ. 3—39. p . 

Juhász G y u l a : A d a t o k Magyarország 
kü lpo l i t iká jához a «második világ
h á b o r ú k i robbanása n a p j a i b a n 1939 
augusztus—szeptember . — Sz, 1962. 
3—4. sz. 565—600. ip. 

Zágoni E r n ő : A munkásegység f ron t 
p rob lémá i Magyarországon a Szov
j e tun ió elleni h á b o r ú b a lépés ide
j én . — TSZ, 1962. 2. SZ. 246—274. p . 

Tóth S á n d o r : Magyarország részvéte le 
a m á s o d i k v i l ágháborúban . [Kiad. a] 
Központ i Pedagógus Továbbíképző 
Intézet . Bp. Soksz. 1962. 47 p . 
(Tö r t éne l emtaná roknak 10^ 

Gárdos Miklós : Í r á s a falon. Magyar 
ország a másod ik v i l ágháborúban . 
[Regény. 111.] (Kondor Lajos.) B p . 
Móra K. 1962. 435 p . 

Karsai E lek : „Országgyarap í t á s " — or
szágvesztés. A n ü r n b e r g i pe r és Ma
gyarország . 2. r . 1939—1945. [Kiad. 
a] Levé l tá rak Országos Központ ja . 
Bp . Kossuth K. 1961. 263 p . , 6 t. 

Ránki G y ö r g y : Hamis t a n ú k leleplezé
se . Pe rdön tő a k t á k Hor thy-Magyar -
ország h á b o r ú s pol i t ikájához. — 
Magya r Nemzet , 1962. 276. sz. 9., 
277. sz. 5., 278. SZ. 5., 279. SZ. 7., 
280. SZ. 5., 281. s z . 7., 282. s z . 5 . , 

283. SZ. 7., 284. s z . 5. , 285. SZ. 7. , 
286. SZ. 5., 287. SZ. 5. , 288. s z . 7., 

289. SZ. 5., 290. s z . 5., 292. s z . 5., 
293. SZ. 5., 294. s z . 4., 295. s z . 7., 
296. s z . 5., 297. s z . 7., 298. s z . 5. p . 

A „he ro ikus ember " . ( Imrédy Béla.) 
[Irta:] R. D. — A Hazáér t , 1962. 24. 
sz. 12. p . 

A h á b o r ú k é t min isz te re lnöke . (Bár-
dossy László és Kál lay Mildós.) 
[Irta:] R. D. — A Hazáér t , 1962. 
32. s z , 14—15., 33—34. s z . 30. p . 

I lyenek vo l tak ő k : „El len in tézkedések" 
Kál lay módra . [Kállay Miklós és 
k o r m á n y a poli t ikája.] — Lobogó, 
1962. 3. sz. 15. p . 

Pintér I s tván : Akik tő l .megszabadul
t u n k . (Kállay Miklós, Kovács Gyu
la, Chor in Ferenc. ) — Igaz Szó, 
1962. 7. SZ. 20—26. p . 

A véres , , tubarózsa"-akció . Az ú jv idéki 
nép i r t á s . [Irta:] —ó. — Hétfői Hí
rek , 1962. 3. sz. 2. p . 

Ki lenc tömeggyi lkos . [Az ú jv idéki és 
zsablyai vérengzések tet tesei , h á b o 
r ú s bűnösök.] — A Hazáér t , 1962. 
31. sz. 20—21. p . 

A doni h ó h é r . . . ( Jány Gusztáv.) [Ir
ta :] R. D. — A Hazáér t , 1962. 26. 
sz. 12. p . 

Csima J á n o s : A m a g y a r hadse regfe j 
lesztés távla t i t e rve inek k u d a r c a a 
második v i l ágháború alatt . — HK, 
1962. 1. SZ. 40—66. p . 

[Ezerki lencszáznegyvennégy] 1944: m á r 
cius 19. [Magyarország néme t m e g 
szállása.] — A Hazáér t , 1962. 35. sz. 
18—19. p . 

Ránki Gyö rgy : A néme t—magya r vi 
szony az utolsó h á b o r ú s évben és 
az európa i b iz tonság. Megjegyzések 
Andrea s Hi l lgruber t a n u l m á n y á h o z . 
— TSz, 1961. 3. SZ. 373—377. p . 

Pintér I s tván : A magyaro r szág i csata 
— nác i szemmel . — Népszabadság , 
1962. 78. sz. 6. p . 

Rozsnyói A g n e s : A Szálas i -puccs . Bp . 
Kossu th K. 1962. 107 p . , 4 t. 

[Ezerki lencszáznegyvennégy] 1944. ok
t ó b e r 15. [Irta:] B. P . — A Hazá
ért, 1962. 37. sz. 161—17. p . 

T[álas] Gféza] : 600 000 e m b e r gyi lkosa. 
(Baky ' László.) — A Hazáér t , 1962. 
36. sz. 12—13. p . 

A „ s z m o k i n g o s " úr . [Kain P é t e r h á b o 
rús bűnösről . ) — A Hazáér t , 1962. 

. 28. sz. 10—11. p . 
A nemze t s í rásó i : Vájna Gábor . — A 

Hazáér t , 1962. 38. sz. 20—21. p . 
A nemze t s í rásói : Omelka Fe renc . — 

A Hazáér t , 1962. 39. sz. 30. p . 
A nemze t s í rásói : Szőllősy J e n ő és B e -

regffy Káro ly . — A Hazáér t , 1962. 
40. sz. 21. p . 

A két . .Zadravetz" . [Zadravetz I s tván 
és K u n Andrá s , h á b o r ú s b ű n ö s p a 
pok.] — A Hazáér t , 1962. 29. sz. 
20—21., 30. sz. 14^15. p . 

„Az a lma n e m esik messze a fájá
t ó l . . .}' [Gömbös Gyu la fia, Göm
bös E r n ő tevékenységérő l . I r ta : ] R. 
D. — A Hazáér t , 1962. 25. sz. 20—21. 
P. 

„Fegyver te len á l l t ak az a k n a m e z ő 
kön . . . " D o k u m e n t u m o k , a m u n k a 
szolgálat tö r téne téhez Magyarorszá 
gon. Szerk . és bev. Karsai Elek. 
1—2. köt . B p . Magyar Iz rae l i t ák Or
szágos Képviselete K. 1962. 2 db . 
— Ism. P a m l é n y i Erv in . — Magya r 
Nemzet , 1962. 294. sz, 9. p . , T, I. I— 
Népszabadság , 1962. 295. sz. 8. p . 

Hajdú J á n o s — C. Tóth Bé la : Der 
Vo lksbund in Ungarn . Bp . P a n n ó 
nia , 1962. 6« p . , 8 t. 

T[álas] Gféza] : A Volksbund, a nác ik 
magyaro r szág i ötödik hadosz lopa . — 
A Hazáér t , 1962. 27. sz. 20—21. p . 

„A sok jó mag, ami t a h á b o r ú szele 
sodor . . . " Két d o k u m e n t u m a k l é 
r u s h i tbuzga lmi f ron t tevékenységé
ről a másod ik v i l ágháborúbán . 
[Közli:] Orbán Sándor . — Világos
ság, 1962. 7—8. SZ. 102—108. p . 

György I s tván : Soha tpibbé! Beszélge
tések a h á b o r ú r ó l és a n é m e t k é r 
désről . Úszta G y u l a : A m i k o r az em
b e r a legnagyobb tetteikre képes . . . 
— Népszabadság , 1962. 29. sz. 11: p . 

György I s tván : Soha többé ! Beszélge
tések a háború ró l és a n é m e t k é r 
désről . Radnó t i Mik lósné : „ A fasiz
m u s elnyel te az é l e tünke t . " — Nép
szabadság, 1962. 17. sz. 9. p. 

György I s t ván : Soha többé ! Beszélge
tések a háború ró l és a n é m e t k é r 
désről . Nagybaczoni Nagy Vi lmos: 
A múl t és a je len h á b o r ú s bűne i rő l . 
— Népszabadság , 1962. 11. sz. 11. p . 
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Hazánk felszabadulása 
Vörös M á r t o n : Az 1944—1945. évi b a r a 

n y a i felszabadító harcok . (Tanu lmá
n y o k B a r a n y a és Pécs tö r téne téhez . 
1944—1960. Szerk. Babies A n d r á s , 
Kopasz Gábor . Pécs , Városi Tanács , 
1961. 7—73. p.) 

Gál A n d r á s : Emlékezés D u n á n t ú l r a . 
Beszélgetés J a n c s o Georgiev e lv tá r s 
sal, a Bolgár Népköz tá r saság b u d a 
pes t i nagykövetével . — N, 1962. 13. 
sz. 4. p . 

(Nyuli János:) ' R o m á n hősök m a g y a r 
földön. (Ir ta és összeáll . .) B p . 
Zr ínyi K. 1962. 89 p . 

Nyuli J á n o s : Rolmán hősök m a g y a r 
földön. [Magyarország felszabadítá
s á b a n résztvet t r omán ka tonákró l . ] 
— Igaz Szó, 1962.. 6. SZ. 46—50. p . 

Szathmári Gábor : Magyarok az ország 
fe lszabadulásáér t I. Harcban Buda 
pestér t . — Est i Hí r lap , 1962. 76. sz. 
3. p . 

Szathmári G á b o r : Magyarok az ország 
fe lszabadulásáér t H. A Buda i ö n 
kén tes Ezred tö r téne te . — Esti Hír 
lap, 1962. 77. sz. 5. p . 

Szathmári G á b o r : M a g y a r o k az ország 
fe lszabadulásáér t n i . F iuk, ide néz
ze tek! Tömeges je len tkezés a fo
go ly táborokban [a n é m e t e k elleni 
h a r c r a ] . — Est i Hí r lap , 1962. 79. sz. 
5. p . 

Vajda P é t e r : Emlékezés a Ba la tonra . 
Moszkvai beszélgetés a páncé los 
csata egy ik hősével . (Gennadij Ni-
kolaevics Kuznecov.) — Népszabad
ság, 1962. 78. sz. 4. p . 

Ellenállási 
D o k u m e n t u m o k a m a g y a r el lenál lási 

mozga lom tör ténetéből a másod ik 
v i l ágháború idején. Közlik: Gazsi 
József — Harsányi J á n o s . — HK, 
1962. 2. SZ. 262—308. p . 

Máté G y ö r g y : Schönherz Zoltán. E m 
lékezés v é r t a n ú h a l á l á n a k 20. évfor
duló jára . — Népszabadság , 1962. 236. 
sz. 2—3. p . 

Non G y ö r g y : Emlékezés Schönhe rz 
Zol tánra . — Magya r Nemzet , 1962. 
236. sz. 2—3. p . 

Pintér I s t ván : A Ká l l ay -ko rmány „ h i n 
tapo l i t iká ja" és az antifasiszta el
lenál lás i mozgalom. — TSz, 1962. 

" 3—4. ez. 47QI—496. p . 
Szabó Lász ló : Ki volt Szir? (Weinber

ge r Dezső.) — Népszabadság , 1962. 
79. sz. 8—9. p . 

Fábry József: Par t i zán-emléke imből . 
[A „Petőf i S á n d o r " pa r t i zánegység 
ha rca i Sz lovákiában 1944-ben.] — N , 
1962. 34. sz. 12. p . 

Kacsó La jos : Váral ja i komisszár . [Fáb
r y József ezredes ha rcos életútja.] 
— N, 1962. 52. SZ. 2. p . 

Bodrogi S á n d o r : A becsüle t lépcső
fokai. (Kalászi Berger György) 
[visszaemlékezése az 1946 február i 
ge l lé r thegyi ha rcokra . ] 1— N, 1962. 8. 
sz. 16. p . 

Tóth S á n d o r : Buda i önkéntesek . Bp . 
Zr ínyi K. 1961. 172 p . 
(Fegyver a munkáskézben . ) 

[Ezerkilencszáznegyvenöt] 1945. f eb ruá r 
13. Befejeződik Budapes t felszaba
dí tása . [Irta:] A. J . — Igaz Szó. 
1962. 3. sz. 88—90. p . 

»Karsai E lek : Magyarország és a „gye 
pű" . A n a g y fordula t nap ja ibó l . — 
Magyar Nemzet , 1962. 79. sz. 7. p . 

Balogh László: Tizenhét év u t á n h á r o m 
szovjet k a t o n a i k i tünte tés t k a p o t t 
egy m a g y a r sofőr (Bordák József). 
Megszökött a Hor thy-hadseregből . 
Debrecentől Passauig a szovjet had 
sereg ka toná ja volt. — Esti Hír lap , 
1962. 283. SZ. 3. p. 

Malinovszkij [Rodion Jakovlevics] m a r 
sal l ny i la tkoza ta a magyarország i 
ha rcokró l , a s z o v j e t - m a g y a r b a r á t 
ságról és a nemzetközi helyzetről . 
— Népszabadság , 1962. 79. sz. 5. p . 

Makszimenko, I. A. : Sok s iker t b a r á 
ta ink , fegyver társa ink . — — [visz-
szaemlékezése a budapes t i h a r c o k 
ra.] — N, 1962. 13. sz. 5. p . 

Fele j the te t len napok . Magyarország fel
szabadí tásában résztvet t szovjet 
ha rcosok emlékezései . — Népszava, 
1962. 79. sz. 4. p . 

Újvári I m r e Lász ló : „I t t a n é m e t n e m 
m e g y át!'? [Emlékezés h á r o m szov
je t k a t o n a hős te t t é re Budapes t fel
szabadí tása alkalmából . ] — Lobogó, 
1962. 8. sz. 4. p . 

mozgalom 
Kutassy J á n o s : Horvá th Árpád már t í r 

halála . — Alföld, 1962. 4. sz, 151—154. 
P-

Szllvási Lajos : N e m azért s zü l e t e t t . . . 
[Regény.] (Bozóky Mária rajzaival.) 
Bp . Magvető K. 1962. 439 p . 

Méhészné Ivanova Anna : Egy par t izán 
visszaemlékezése . (Tanu lmányok 
B a r a n y a és Pécs tör ténetéhez . 1944— 
1960. Szerk. Babies András , Kopasz 
Gábor . Pécs , Városi Tanács , 1961. 
105—124. p.) 

Nagy S á n d o r n é : A b a r a n y a i pa r t i zán-
ha rcok és ezek t á r sada lmi feltéte
lei. [Tanu lmányok B a r a n y a és Pécs 
tör téne téhez . 1944—1960. Szerk. Ba
bies Andrá s , Kopasz Gábor . Pécs , 
Városi Tanács , 1961. 75—103. p.) 

Horváth Zsóka : Napke l te előtt. A Vö
rös Br igád k rón iká ja . Bp. Zr ínyi 
K. 1962. 187 p . 

Horváth Zsóka : Sortűz a Vár fokán . . . 
Emlékezés a Vörösbr igádra . — Ma
g y a r Nemzet , 1962. 21. sz. 5. p . 

Nógrádi S á n d o r : Emlékeimből . Bp . 
Kossuth K. 1961. 295 p . 
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A Magyar "Néphadsereg és a fegyveres erők 
története 

Csizmadia Andor : A nemze t i b izot tsá
g o k a fe lszabadulás u t á n i á l l am 
m e c h a n i z m u s á b a n . A pécsi és Ba
r a n y a megye i nemze t i bizot tság 
1944—1945. évi tö r téne téhez . (Tanul
m á n y o k B a r a n y a és Pécs tö r t éne té 
hez. 1944—1960. Szerk . Babies And
rás , Kopasz Gábor . Pécs , Városi 
Tanács , 1961.) 

Műnk Káro ly : A nevelőt isz tek szerepe 
a Magyar K o m m u n i s t a P á r t n a k a 
hadsereggel kapcso la tos célki tűzései 
megvalós í tásáér t folytatot t h a r c b a n . 
— PK. 1962. 2. sz . 133—148. p . 

Mues Sándo r : A m a g y a r n é p h a d s e r e g 
megszervezése (1944. december 21 — 
1945. má jus 1.) B p . Akad . K. 1960. 

Révay József: Százarcú ókor . (Hegedűs 
I s tván rajzaival.) Bp . M ó r a K. 1962. 
444 p . 

Pákozdy László M á r t o n : Hadi tudós í tá 
sok egy szíriai sziklafalon. [Hódító 
hadse regek emlék táb lá i Beirut tó l 
északra.] — Élet és T u d o m á n y , 1962. 
1. sz. 16—20. p . 

Maróti Egon: A délosi rabszolgapiac 
és a ka lózkodás . — Ant ik T a n u l m á 
nyok , 1962. 9. kö t . 1—2. sz. 1—12. p . 

Hahn I s tván : Zwei d u n k l e Stellen in 
Josephus . (Bellum J u d a i c u m VI, § 
311 u n d II [142.) — Acta Oriental ia , 
1962. 14. köt. 1. SZ. 131—138. p . 
[Két homá lyos pon t J o s e p h u s F la
v ius „A zsidó háború"- c. m ű v é 
ben.] 

Alföldy G[iéza]: Die A u x i l i a r t r u p p e n 
der P rov inz Da lmat ien . — Acta 
Archaeologica, 1962. 14. köt . 3—i. 
sz. 259—296. p . 
[A da lmát provincia segédcsapa ta i 
az i. sz. 1—3. sz.nban] 

Fitz J [enő] : A mi l i t a ry h i s to ry of P a n 
nón ia from t h e m a r c o m a n n w a r s 
to t h e dea th of A l e x a n d e r Severus 
(180—235). — Acta Ant iqua , 1962. 14. 
kö t . 1—2. sz. 25—112. p . 
[Pannónia ka tona i tö r téne te a m a r 
k o m a n n h á b o r ú k t ó l A lexande r Se
ve rus haláláig.] 

Fitz J e n ő : Legat i l eg ionum P a n n ó n i á é 
super ior i s . — Ac ta Ant iqua , 1961. 9. 
tom. 1—2. sz. 159—207. p . 

Várady László: New evidences on some 
prob lems of t h e l a te Roman mili
t a r y organizat ion. —- Acta Ant iqua , 
1961. 9. tom. 3—4. sz. 333—396. p . 

94. p . 
— I sm. Pintér I s tván — Sz, 1962. 
3—4. sz. 654Í—656. p . 

Markova Valér ia : Szovjet k a t o n a m ű v é 
szek Magyarországon 1944—46-ban. 
— Művészet tör ténet i Ér tes í tő , 1962. 
4. sz. 274—291. p . 

Újvári I m r e Lász ló : Október i r i adó . 
(Hódosán I m r e ezredes) [visszaem
lékezése.] Bp. Zr íny i K. 1962. 162 
P. 
(Fegyver a munkáskézben . ) 

Zalka Miklós : Aknamező . [Regény.] 2. 
kö t . Bp. Kossu th K. 1962. 394 p . 

Tárcsái T ibor : Szocialista h a d s e r e g ü n k 
fejlődése. — Pár té le t , 1962. 6. sz. 
10—14. p . 

Várady László,: Contr ibut ions to the 
la te R o m a n m i l i t a r y economy and 
ag ra r i an t axa t ion . — Acta Archeo-

lOgica, 1962. 14. köt . 3—4. sz. 403—438. 
P-
[Vizsgálódások a had igazdaság és a 
mezőgazdasági adózási r endsze r t e 
r én a ké ső róma i korszakban . ] 

Szentléleky T i h a m é r : Savar ia az an t ik 
i roda lomban . ]Pannőn ia i h a d m ű v e 
le teket i r ány í tó császárok Savar iá -
ban.] — VSz, 1962. 2. sz. 20—24. p . 

Várady Lász ló : Későróimai h a d ü g y e k és 
t á r s a d a l m i a lapja ik . A Római Bi ro
dalom utolsó évszázada (376—476). 
Bp . Akad . K. 1961. 331 p . 1 t. ' 
— Ism. Borzsák I s tván . — Sz, 1962. 
3—4. sz. 699—700. p . 

Wittmann T ibor : A németa l fö ld i for ra
da lom rövid tö r téne te . Szeged, Sze
ged i ny. 1961. 99 p . 
[Acta Univers i ta t i s Szegediensis . 
Acta h is tor ica 7. S tudia mediaeva l ia 
h is tór iáé universa l i s 2.) 

Makkai László: A „győzhete t len a r m a 
d a " pusz tu lása . [Az Élet és T udo 
m á n y t u d o m á n y o s k a l e n d á r i u m a az 
1963. évre . Bp. Gondola t K. [1962.] 
1951—199. p.) 

Tarle, (Evgenij) J. : Napóleon [I. f ran
cia császár.] (Ford. Déri Tibor , Ara -
nyossy Pál.) 4. k iad . Bp . Gondola t 
K. 1961. 433 p . 

Lengyel Géza : Napóleon futása. [A b o -
rodinói csa ta 150. évfordulójára . ] — 
Magya r Nemzet , 1962. 247. sz. 8. p . 

Duclos, J a c q u e s : A Pár izs i K o m m ü n . 
(,,A l 'assaut du ciel". La C o m m u n e 
de Par i s annonc ia t r i ce d 'un m o n d e 
nouveau . Ford . Békés Agnes.) [Bp.] 
Kossuth K. 1962. 307 p . 1 t é rk . 

IV. 

Egyetemes hadtörténet a legrégibb időktől 1914-ig 

10* 347 



Kende István: Samory [Touré], a fe
kete hadvezér. [Nyugat-afrikai ál
lamalapító és a francia gyarmato
sítás elleni harc vezére a XIX. szá
zad második felében.] — Élet és 
Tudomány, 1962. 39. sz. 1219—Í223. 
P-

(Kunina) Kunyina, A. (E.) J. — Marus-
legendája. (Mir o imitroljubi SzSA. 
loin, B. I.: Az amerikai békeszeretet 
Ford. Hetényi Pál.) Bp. Kossuth K. 
1962. 318 p. 

A kötet tartalmából: 
Az 1898. évi spanyol—amerikai há
ború. Legenda és valóság. — Az 
első világháború. Legenda az Egye
sült Államok békeküldetéséről. — 
A szovjetellenes intervenció. Segít
ségnyújtás vagy agresszió? — El 
akarta-e hárítani az Egyesült Álla
mok a második világháborút? — A 
második világháború. A fasiszta 
agresszorok szétzúzása. — Hideghá
ború vagy békés egymás mellett 
élés? 

Az első világháború és a két világháború közötti 
időszak 

Jemnitz János: Párizstól Bázelig. A há
ború kérdése és a II. Internacio
nálé. — PK, 1962. 4. sz. 85—122. p. 

Komlós Gyula: Az első világháboró ta
nítása. — Történelemtanítás, 1962. 
5. sz. 18—22. p. 

Illés Béla: Lenin fegyverszünetet köt. 
(Breszt-Litovszki békekötés, 1917. 
november 20.) — Népszabadság, 1962 
271. sz. &—9. p. 

[Rübakov] Ribakov, M. : A történelem 
el nem halványuló igazsága. [A 
pártszervezetek szerepe a hadsereg
ben és a flottában az orosz pol
gárháború idején.] — Dok, 1962. 15. 
sz. 46—56. p. 
(Krasznaja Zvezda, 1962. február 7-i 
sz.-ból.) 

A párt vezető szerepe a polgárháború 
irányításában. A Krasznaja Zvezda 
cikke. [M. Rübakov nyomár.] — 
Népszabadság, 1962. 32. sz. 5. p. 

Kiss Csaba: A Bruszilov-ügy. [Alekszej 
Alekszeevics Bruszilov cári tábor
nok 1920 májustól a Vörös Hadse
regben magas beosztásban dolgo
zott. I — Magyar Nemzet, 1962. 238. 
sz. 5. t>. 

Simkovics Gyula: Gyenikin tábornok 
Sopronban. — SSz, 1962. 4. sz. 357. 
P. 

Lóránt Imre: M. V. Frunze és a kor
szerű szovjet hadtudomány. — Ho, 
1962. 1. sz. 136—153. p. 

Vajda Péter: Szergo elvtárs. G. K. 
Ordzsonokidze halálának 25. évfor
dulójára. — Népszabadság, 1962. 42. 
sz. 2—3. p. 

A Krasznaja Zvezda cikke Mihail Ni-
kolaevics Tuhacsevszkijről. — Nép
szabadság, 1962. 72. sz. 4. p. 

Zsigmond László: A német imperializ
mus és militarizmus újjáéledésének 
gazdasági és nemzetközi tényezői. 
(1918—1923.) Bp. Akad. K. 1961. 446 
P-

Betlen Oszkár: Az antifasiszta népfront 
kormány kérdéséről. — PK, 1962. 3. 
sz. 1—37. p. 

Fabian, Ernest: összeesküvés a Spa
nyol köztársaság ellen. 1936—1939. 
(Sprisahanie proti Španielskej re
publike 1936—1939. Ford. Tóth Ti
bor.) Bp. Kossuth K. 1962. 233 p. 
1 t. 

Gergely Imre: Az egyház és a spanyol 
polgárháború. Beszél a szemtanú. 
Ayerra Redin teológus-professzor. 
— Világosság, 1962. 7—8. SZ. 30—34. 
P. 

A Berlin—Róma tengely kialakulása és 
Ausztria annexiója 1936—1938. ösz-
szeáll. és sajtó alá rend. Kerekes 
Lajos. Bp. Akad. K. 1962. 823 p. 
[Diplomáciai iratok Magyarország 
külpolitikájához 1936Í—1945. 1.) 

Kerekes Lajos: Ausztria német meg
szállásának 25. évfordulójára. (Az 
Élet és Tudomány tudományos ka* 
lendáriuma az 1963. évre. Bp. Gon
dolat K. [1962.] 111—114. p.) 

Falkiewicz, R.: Állandó jellegű erődí
tések felépítése és fejlődésének irá
nya az európai hadszíntereken a 
második világháború előtt. — CKKF, 
1962. 1. sz. 9. p. 
(Mysl Wojskowa 1960. 2. sz.-ból.) 

Mues Sándor — Kovalcsik József: A 
légideszántcsapatok fejlődésének át
tekintése a két világháború között 
és alkalmazásuk a második világ
háborúban. — HK, 1962. 2. sz. 3—72. 
P-

Pirityi Sándor: A leszerelési tárgyalá
sok története. (Leszerelési tárgyalá
sok a két világháború között. 2. 
Leszerelési tárgyalások 1945 és 1959 
között.) — Világpolitikai Dokumen
tumok, 1962. 5. sz. 22—49. p. 
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A második világháború 
Lőrincz Zsuzsa: A nác i csizma n y o m á 

ban . Bp. Kossu th K. 1961. 123. p . 
Matolcsy Ká ro ly : A k i k cs iná l ták és 

ak ik e l tűr ték . Eden emléki ra ta i a 
h á b o r ú e lőzményeiről . — Magyar 
Nemzet . 1962. 301. sz. 4. p . 

Spira, Leopold: Hibául róha tó-e feJ 
Sztá l innak a német—szovjet m e g 
n e m t á m a d á s i szerződés megkötése? 
— Dok, 1962. j an . 2. 17—22. p . 
(Voïkstirhme, 1961. dec. 10-i s z á m á 
ból.) 

Poltorak, A. I . : München tő l N ü r n b e r 
gig. (Ot Mjunhena do Nju rnbe rga . 
Ford . Szabó Tamás . ) [Bp.] Kossu th 
K. 1963. 414 p . 

Zsigmond László: A fasiszta fajelmélet 
t é rhód í t á sának gazdasági és t á r sa 
da lmi tényezőiről (1939—1945). — PK, 
1962. 4. SZ. 68—84. p . 

Karsai E lek: A be rch tesgaden i sas 
fészektől a be r l in i bunke r ig . (Fe
jezetek a m á s o d i k v i lágháború tör 
ténetéből.) 2. k i ad . Bp. Táncsics K. 
1962. 628 p . 36 t. 
— Ua. 3. k iad. Bp . Táncsics K. 1962. 
630 p . 36 t. 

Szuhay-Havas E r v i n : B a r n a évek. 
(Gerald Rei t l inger : T h e SS. Alibi 
of a na t ion c. m ű v é n e k i smer te tése 
az SS- tábornokok további so r sá ra 
vonatkozó ada tokka l . ) — Valóság, 
1962. 4. sz. 107—110. p . 

Borús József: Megjegyzések és k iegé
szí tések dr . Horvá th Miklós alez
redes , a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k k a n 
didá tusa „Az 1940. évi n y u g a t - e u r ó 
pa i had já ra t h a d t ö r t é n e t e és h a d 
művésze t tö r téne te n é h á n y ké rdésé 
nek k r i t i ká ja" c ímű t a n u l m á n y á 
hoz. [Megjelent a HK 1961. 1. sz.-
ban.) — HK, 1962. 1. SZ. 241—264. p . 

Horváth Miklós: Egyedül Hit ler fele
lős a második v i l ágháború k i r o b -
ban tá sáé r t ? Válasz Borús Józsefnek, 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á 
n a k kr i t ika i észrevétele i re . — HK, 
1962. 1. sz. 265—284. p . 

Száva Pé te r — Sztanhó I s tván — Verő 
Gabor : A m á s o d i k v i l ágháború 
(1939—1945). 2. [Kiad. a] Központ i 
Pedagógus Továbbképző Int . Bp . 
Soksz. 1961. 64 p . 4 t. 
(Tör téne lemtanároknak . ) 

Pintér I s tván : 1939. s zep tember 1. N e m 
csak Hitler a felelős! [A másod ik 
v i lágháború ki törése . ] — Igaz Szó, 
1962. 17. SZ. 41—46. p . 

Kouács J e n ő : Wes te rp la t t e par t ja inál . . . 
[Westerplat te hősies véde lme a n é 
met megszál lók ellen.] — A Hazá
ért , 1962. 35. SZ. 20—21. p . ». 

Kovács J e n ő : G d a n s k — a hűség vá 
rosa. — A Hazáér t , 1962. 39. sz. 24— 
25. p . 

Bezimenszkij, L . : A „Sark i R ó k a " had
művele t . Svédország hi t ler is ta meg
szá l l á sának egykor i t i tkos te rvérő l . 
— Nemzetköz i Szemle, 1962. 1. sz. 
60—63. p . 
(Novoe Vremja 1961. 46. sz.-ból.) 

Kalózok a per i szkópná l . [Az első n é 
m e t t engera la t t j á ró t á m a d á s az an 
gol flotta ellen a másod ik vi lág
h á b o r ú idején.] [Irta:] B. L. — Igaz 
Szó, 1962. 4. SZ. 80—85. p . 

[Grülev] Griljov, A. : K e m é n y m e g p r ó 
bá l t a t á s előtt . [Milyen t evékenysé 
get fejtett k i az SzKP a Szovjet
unió védelmi képességének és a 
szovjet fegyveres e rők ha rc i e re jé
n e k növelése é rdekében a Nagy 
Honvédő H á b o r ú t megelőző eszten
dőkben.] — TAPKK, 1962. 7. sz. 
3—13. p . 
(Krasznaja Zvezda 1962. f eb ruá r 14-i 
számából.) 
— Ua. — D o k u m e n t u m o k , 1962. 
16. sz. 31—41. p . 

Pintér I s t ván : 1941. j ú n i u s 22. A rab ló
t á m a d ó k sorsa . [Német t á m a d á s a 
Szovjetunió ellen.] — Igaz Szó, 1962. 
12. sz. 31—34. p . 

Hőstör téne t a bresz t i e rőd falainál . (Az 
erőd é l e tbenmarad t védőinek visz-
szaemlékezései t i roda lmi lag feldol
gozta Kovács Jenő.) — A Hazáér t , 
1962. 25—49. p . 

Birjuzov, Sz[ergej] Sz[emenovics ] : A 
vörös nyí l a K r í m r e m u t a t . (Kogda 
gremel i puski . ) [Háborús v isszaem
lékezés.] (Ford. Rózsa Is tván.] — 
Bp. Zr íny i K. 1962. 285 p . 

Grülev, A. : A fegyveres h a r c te rvezé
sével kapcso la tos n é h á n y ké rdés a 
Nagy Honvédő Háború időszakában . 
(Rövidített ford.) —, Ho, 1962. 3. sz. 
170—177. p . 
[Voennaja Müszl^ 1962. 1. sz.-ból.) 

A lövész zászlóal jak és lövész ez redek 
ha rc i a lka lmazása a Nagy Honvédő 
H á b o r ú b a n . (Ford. Szűcs Miklós.) 
Bp . Zr ínyi K. 1961. 302 p . 45 t é rk . 
imell. j 

Mocsalov, V. V.: í r ó k a ka l iny in i f ron- ' 
ton. — Élet és I roda lom, 1962. 35. 
sz. 7. p . 

Illés Béla : A voronyezs i vész (1942—43 
— 1962—63.) — Magya r Nemzet , 1962. 

301. sz. 41—5. p . 
Nagy Lász ló : A döntő fordula t éve a 

másod ik v i l ágháborúban . [Isztorija 
Velikoj Otecsesztvennoj Vojnü Szo-
vetszkogo Szojuza. Moszkva, 1961. 
c. m ű a lap ján . — PK, 1962. 4. sz. 
211—217. p . 

ölvedi I g n á c : A volgai csata n é h á n y 
hadművésze t tö r t éne t i t anu lsága . — 
Ho. 1962. 6. SZ. 86—104. p . 

Szagajdak, P . — Cigánok, A. : Légi-
deszántok a lka lmazása a Nagy Hon
védő H á b o r ú b a n . — HK, 1962. 1. sz. 
218—240. p . 
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(Voenno-Isztoricseszkij Zsurna l , 1960. 
8. sz.-ból.) 

Vajda P é t e r : Egy h á b o r ú s év igazi tör 
téne te . (A Szovjetunió Nagy Hon
védő H á b o r ú j á n a k tö r téne te . 4. kö t . 
1944.) [Könyvism.] — Népszabadság , 
1962. 211. sz. 4—5. p . 

Pintér I s t ván : Zsoldosokkal a fo r rada
lom ellen. [A Szovjetunió e l leni k a 
tona i in tervenció és a h i t le r i Né
me to r szág támadása . ] — Igaz Szó, 
1962. 21. SZ. 20—28. p . 

Kulis, (Vfaszilij] Mfihajlovics]): A m á 
sodik front. (Vtoroj front.) Bp . Zrí
ny i K. 1962. 543 p . 3 t. mel l . 45 t é rk . 
mel l . [Bibliogr. 513—523. p.] 
i— Ism. Sörös Lajos. — Honvédségi 
Szemle, 1963. 2. sz. 133—134. p . — 
Ho, 1963. 2. sz. 178—180. p . 

Aszódy J á n o s : összeesküvés Hi t le r el
len — hi t ler i célokért . Fejezetek a 
másod ik v i lágháború tö r téne téből . 
(1—3. rész.) — Korunk , 1962. 7—8. sz. 
911—916., 9. SZ. 1088—1092., 10. sz. 
1228—1234. p . 

Rozanov, G. L . : Hit ler [Adolf] v é g n a p 
jai. (A fasiszta Németország össze
omlásának történetéből.) (Poszlednie 
dni Gitlera.) Bp. Kossu th K. 1962. 
143 p . 8 t. 

Sós E n d r e : Hit ler végrende le tének m e g 
oldódott rej télye. — M a g y a r N e n v 
zet, 1962. 3Q5 sz. 7. p . 

Petershagen, Rudolf: A le lk i i smere t lá
zadása . [Gewissen in Auf ruhr . Ford 
Szegő István.) 2. k iad . B p . Zr ínyi 
K. 1962. 305 p . 

Vajda P é t e r : A győzelem zászlaját tűz
ték ki a Reichstagra . Moszkvai b e 
szélgetés Konsztant in Szamszonov-
val . — Népszabadság. 1962. 106. sz. 
4—5. p . . 

Az „Over lo rd" hadműve le t ké rdése [a 
t ehe rán i h á r o m h a t a l m i csúcs ta lá lko
zón, 1943 novemberében . ] — Világ
poli t ikai D o k u m e n t u m o k , 1962. 2. sz. 
14—15. p . 

A n a g y ,háború felvonásai. N a p f o g y a t 
kozás a Csendes-óceán felett. [Ja
pán a második v i lágháborúban . ] — 
Lobogó, 1962. 22. SZ. 15. p , 23. SZ. 
6. p . 

Mihaj lovgrádtól az Ebenhausen—Mari 
b o r vonalá ig . A Bolgár Néphadse reg 
ha rc i ú t ja . — Honvédségi Szemle, 
1962. 9. sz. 111—113. p . 

Pásztor J á n o s : Az életrekeLt. nap ló . 
( Janko B. Jankev) [bolgár ezredes 
naplórész le te az 1945 márc ius i Drá 
va m e n t i harcokról . ] 1— N, 1962. 11. 
sz. 7. p . 

Lakatos E r n ő : Küzdelmes évek. Tör 
t éne tek a csehszlovák n é p an t i 
fasiszta ha rcá ró l . Bp. Zrínyi K. 1961. 
46 p . 

Bertalan I s t ván : Hősök ez rede . [Az Első 
Varsói ezred tör ténetéből . Aniela 
K r z y w o n y hőstet te.] — N, 1962. 44. 
sz. 11. p . 

A rablöwi csata. [A lengyel pa r t i zánok 
egyik legnagyobb fegyver ténye 1944-
ben.] — N, 1962. 28. sz. 5. p . 

Kovács J e n ő : A halá l ra í té l t vá ros . [A 
varsó i felkelés.] — A Hazáér t , 1962. 
41. sz. 16—17. p . 

Svoboda, Ludv ik : Az Urai tól P rágá ig . 
(Z Buzu luku do P r a h y . Ford . Stel-
czer Arpád.) Bp. Zr ínyi K. 1962. 
495 p . 16 t. 

Csald Káro ly : Emlékezzünk! Lidice 1942. 
— A Hazáér t , 1962. 23. sz. 19. p . 

Rudnyánszky I s t ván : Lidice él és fi
gyelmeztet . — Lobogó, 1962. 23. sz. 
3. p . 

Serfőző Lász ló : Pa r t i zánok a h a d a k út 
j án . (Szaburov vezé rő rnagy e lv társ 
visszaemlékezése.) — N, 1962. 8. sz. 
5. p . 

Vadász F e r e n c : Csendesen, szép szó
val . . . [Aleksz Bonkanyuk, a k á r 
pá t -uk ra jna i k o m m u n i s t a mozga lom 
k imagas ló vezetője. P a r t i z á n o k a 
Kárpá tokban . ] — Népszabadság, 1962. 
231. sz. 2. p . 

[Ezerki lencszáznegyvennégy] 1944. szep
t e m b e r 9. 6 óra 25 perc . [A szófiai 
felkelés.] [Irta:] A. J . — Igaz Szó, 
1962. 17. sz. 471—50. p . 

Menekülés a halálból . [M. Devja taev és 
t á r s a i n a k szökése a koncen t rác iós 
táborból a Luftwaffe egyik gépén 
1945 február jában. ] — N, 1962. , 35. 
sz. 3. p . 

Vajda P é t e r : Heten n e m h a l t a k meg. 
[Kitörés a mau thausen i 20-as b lokk 
poklából .] — Népszabadság , 1962. 
241. sz. 11. p . 

T[álas] G[éza] : A halál n e v e : Edel
weiss, [ítélet egy szlovák pa r t i zán
vadász , t e r ror i s ta a lakula t tagjai fe
lett.] — Lobogó, 1962. 50. sz. 10. p . 

György I s t v á n : Németek a front m á s i k 
oldalán. — Népszabadság, 1962. 71. 
sz. 10—11. p . 

Serfőző Lász ló : Tömeggyi lkos a vádlo t 
t ak padján . [A háborús bűnös Adolf 
Heusinger . ] — Igaz Szó, 1962. 2. sz. 
70—77. p . 

Szuhay-Havas E rv in : Amer ika i k ö n y 
vek a másod ik v i lágháborúró l . — 
Valóság, 1962. 2. sz. 86—89. p . 
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A második világháború utáni időszak hadtörténelme 
Svoboda, F e r d i n a n d : Közösen á l l u n k 

őrt . (A Csehszlovák Néphadse reg 
Napja.] — N, 1962. 40. SZ. 5. p . 

Csehszlovák fegyverba rá ta ink nap ja . — 
HSz, 1962. 10. SZ. 103—104. p . 

Navrátil, J e r o m i r : 1948. február ja és a 
csehszlovák hadsereg . — HK, 1962. 
2. SZ. 175—226. p . 
(Historie a Vojenstvi 1960. 4. -sz.-ból.) 

Pásztor J á n o s : Köszönt jük fegyverbará
t unka t , a Vie tnami Néphadse rege t ! 
— HSz, 1962. 12: sz. 109—110. p . 

Gáti Vi lmos: A Kína i Néphadse reg N a p 
ja. — HSz, 1962. 7. SZ. 105—107. p . 

A Kína i Népi Felszabadí tó Hadse reg 
m e g a l a k u l á s á n a k 35. évfordulójára . 
— Ho, 1962. 4. SZ. 3—8. p . 

Kallaur, Miko la j : E r ő s és hűséges szö
vetségeseink v a n n a k . (A Lengyel 
Néphadse reg Napja.) i— N, 1962. 41. 
sz. 5. p . 

Lengyel f egyverbará ta ink ü n n e p e . fA 
Lengyel N é p h a d s e r e g mega laku lása 
és harcai . ] — HSz, 1962. 10. sz. 104t— 
105. p 

Üdvözöl jük az NDK Nemzet i Néphad 
seregét . — Ho, 1962. 1. sz. 3—6. p . 

Reinke, H. : Hatéves a z NDK Nemzet i 
Néphadserege . — HSz, 1962. 3. sz. 
145—147. p . 

Ulbricht, Wal te r : Az NDK tö r t éne lmi 
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AZ 1914/1918. ÉVI IMPERIALISTA VILÁGHÁBORÜ 
STRATÉGIÁJÁNAK ÉS TAKTIKÁJÁNAK 

NÉHÁNY KÉRDÉSE* 

Balázs József alezredes 

A HÁBORÚK ELKERÜLHETŐSÉGÉRŐL. Nagy tör té
nelmi jelentősége van annak, hogy a második világháború u tán 
létrejött a szocialista világrendszer, hogy a szocialista országok 
testvéri közössége á főerő szerepét tölti be a nemzetközi élet 
eseményeinek pozitív alakulásában, hogy észrevehetően meg
növekedett a kommunista pártok tekintélye a kapitalista or
szágokban is, hogy lökésszerűen meggyorsult a gyarmati rend
szer felbomlásának folyamata, hogy napról napra szélesedik a 
béke híveinek hatalmas tábora, — ugyanakkor világszerte om
ladoznak az imperializmus hadállásai. Korunk társadalmi fe j 
lődésének fő tartalma — a kapitalizmusból a szocializmusba 
való átmenet: fő kérdése pedig — a háború és a béke kérdése. ' 

Szocializmust építő népünk is rendíthetet lenül és feltar
tóztathatatlanul halad előre azon az úton,2 amelyre a nemzet
közi forradalmi munkásmozgalom talált rá, amely törvény
szerűen a kommunizmusba vezet, s amelyet a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom győzelmének sugarai ragyogtak be 
először. Egyáltalán nem rettent meg bennünket a nemzetközi 
reakció hangos kardcsörtetésé, és nem fogunk letérni az ál ta
lunk helyesnek tartott útról egyes kommunista pártok vezetői
nek egységbontó tevékenységére sem. Valljuk, hogy a háborúk 
ma már nem végzetszerűen elkerülhetetlenek és a népek által 
óhajtott tartós béke fenntartásának reális feltételei vannak; 
igazságunk és erőnk tudatában hirdetjük a még különböző t á r 
sadalmi berendezkedettségű országok békés egymás mellett 
élésének elvét. Ez a mi részünkről őszinte politika és e poli
tika mellett következetesen ki is tar tunk! Bizonyosak vagyunk 

* A szerző ezt az előadást 1964. május 25-én Szolnokon az Országos Törté
nész Vándorgyűlés referátumaként mondotta el. 

1 Vö. „A SZKP programja" — A kommunizmus építőinek kongresszusa. 
Kossuth , 1.961. 355—408. o. 

2 Vö. „A MSZMP VIII. kongresszusának határozata." — A MSZMP VIII. 
kongresszusának jegyzőkönyve, 1962. november 20—24., Kossuth, 1963. 425—470. o. 
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abban, hogy a szocializmus erői — viszonylag rövid történelmi 
idő alatt — termonukleáris világháború nélkül is le tudják 
győzni az imperializmust az egész világon. Történelmi tapasz
talataink3 és a két tábor erőviszonyainak gondos mérlegelése 
alapján viszont azt is állítjuk, hogy amennyiben az imperialis
ták eszeveszettségükben mégis kirobbantanák a harmadik vi
lágháborút, akkor az a világkapitalizmus temetője lesz.4 

Félévszázaddal ezelőtt még szabadon utat törhetett magá
nak a világháború. Nem azért, mert a népek szubjektíve talán 
nem akartak békében élni, hanem azért, mert objektíve nem 
létezett elegendő erkölcsi-politikai és anyagi erő ahhoz, hogy 
a népek meghátrálásra kényszeríthették volna a világháború 
szálláscsinálóit és kirobbantóit, ö tven esztendővel ezelőtt — 
egyrészt a II. Internacionáléban tömörült szociáldemokrata 
pártok szociálsoviniszta vezetői gáncsot vethettek a nemzet
közi munkásmozgalom háborúellenes erői érvényesülésének; 
másrészt pedig abban az időben még kizárólagosan az imperia
lizmus uralta a világot s nem létezett a békének olyan bázisa 
a földön, amely a békéért folyó harc fő ereje lett volna, ugyan
akkor támaszpontot, kiapadhatatlan erkölcsi-politikai, anyagi 
és katonai segélyforrást jelentett volna minden háborúellenes 
erő számára. 

Az első világháború jellege; helye a történelemben és a 
háborúk történetében. Az első világháború igazságtalan — 
hódító és rabló — háború volt: az imperializmus korának 
első általános háborúja, a teljesen kifejlődött monopol
kapitalizmus szülötte. Akkor tört ki, amikor már a finánctőke 
erőszakos nemzetközi érvényesülési törekvése nyomta rá bé
lyegét a világgazdaság változásaira, amikor a monopóliumok 
már felosztották egymás között a világpiacokat, amikor az im
perialista államok részéről már befejeződött a világ gyarma
tosítása, amikor a kevésbé fejlett országok egész sora is a ve
zető imperialista hatalmak gazdasági és politikai függésébe ke
rült, továbbá akkor, amikor a szervezetileg megerősödött marx
ista tömegpártok már nemcsak a nemzeti, de a nemzetközi po
litikára is erős befolyásoló hatással voltak. Az első világháború 
természetes következménye volt az imperializmus egyenlőt
len fejlődésének és folytatása annak a politikának, amelyet a 
főbb imperialista hatalmak évtizedeken át műveltek a világ 

3 Francia—porosz háború (1870/71.) Párizsi Kommün; orosz—japán háború 
(1904—1905.) oroszországi polgári demokratikus forradalom; első világháború (1914/ 
18.) a NOSZF győzelme; a második világháború (193a—45) a szocialista országok 
megszületése, a szocialista világrendszer kialakulása. ** 

'* A SZKP programja. — I. m. 406. o. 
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monopolista érdekszféráinak és gyarmati területeinek újrafel
osztásáért.5 

Bosznia és Hercegovina annektálása6 után Európa — 
— képletesen szólva — puskaporos hordó tetején ült, és soha
sem lehetett tudni azt, hogy ki mikor gyújtja meg annak ka
nócát. Már az 1912/13. évi balkáni háborúk idején és azok be
fejezésekor következtetni lehetett arra, hogy a „hármasszövet
ség" és az „antant" között rövidesen háborúra kerül sor. Az sem 
volt kétséges, hogy a küszöbön álló háború imperialista érde
keket fog szolgálni, s a háború igazi vesztesei a néptömegek 
lesznek — a győztes országokban is, a vesztes államokban meg 
különösen. A koalíciós háború közelségére és igazságtalan, im
perialista jellegére figyelmeztetett a II. Internacionálé 1912. 
évi baseli kongresszusa is, amikor megvitatta és meghatározta 
a marxista munkáspártok háborúellenes feladatait.7 

írásos dokumentumok tanúskodnak arról, hogy vala
mennyi nagyhatalom imperialistái érdekeltek és felelősek vol
tak a világháború előkészítésében és kirobbantásában. Mert 
igaz, hogy végeredményben Németország és Anglia magatar
tása és elhatározása döntött 1914-ben a „háború és béke" kér
désében8 (az alapvető ellentét Németországnak és Angliának a 
világhatalmi státus megszerzéséért, illetve megtartásáért foly
tatott versengésben rejlett), de — konkrét rablási törekvések
kel tarsolyukban — Ausztria-Magyarország, Oroszország, Fran
ciaország, Belgium, majd Törökország, Japán, Olaszország, 
Bulgária, Románia és az Észak-Amerikai Egyesült Államok 
is nagy szerepet játszottak az imperialista, hódító politika po-
larizálásában és a háború kirobbantásában. 

A világháború kitört, s a háború lefolyásának, hadművé
szetének újszerűsége még a hadvezetőségeket is meglepte. Jó 
néhány esetben teljesen csődöt mondtak a vezérkari emlék
iratokban, az előzetesen elkészített haditervekben, a szabály
zatokban és a szokásos évi hadgyakorlatok tapasztalatait ösz-

5 Bővebben: Lenin „Az imperializmus mint a kapitalizmus legfelsőbb foka" 
— Lenin Művei 22. k. Szikra, 1951. 191—316. o. 

6 Ausztria—Magyarország 1908-ban az 1878. évi berlini kongresszus jóvá
hagyásával okkupált (megszállt) Bosznia-Hercegovina váratlan bekebelezésével kész 
tények elé állította az európai nagyhatalmiakat. Más viszonyok között — hasonló 
stratégiai megfontolások vezérelték a Monarchia kormányköreinek elhatározását 
1914-ben is Szerbiával szemben. 

7 Vö. Lenin: Az opportunizmus és a II. Internacionálé csődje. — Lenin Mű--
vei 21. k. Szikra 1951. 448—451. o. 

8 A világháború diplomáciai okmányaiból, nemkülönben a vezető politiku
sok visszaemlékezéseiből világosan kiderül, hogy l. Németország biztatta a Mo
narchiát a háborús kockázat vállalására és mereven elzárkózott attól, hogy Auszt
ria—Magyarország kormányát tárgyalásokra bírja; 2. Németország ímeg volt győ
ződve arról, hogy Anglia semleges marad — annál is inkább, mert Anglia a leg
utolsó pillanatig hallgatott háborús elszántságáról, hangoztatta, hogy Nagy-Britan-
:nia kormánya akként fog cselekedni, ahogy a birodalom érdekei kívánják. 
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szegező utasításokban szinte dogmákká merevedett hadászati 
és harcászati elvek. 

Az első világháború már határozottan a hadviselés gépi 
korszakának nagy háborúja volt. Több milliós hadseregek je
lentek meg a nagykiterjedésű — több száz kilométer szélességű 
és sok ezer négyzetkilométer nagyságú — hadműveleti terüle
ten; a háború — hadműveleti szünetek nélkül — több éven át 
tartott; a klasszikus harceljárásként fetisizált mozgó-háborút 
az állásháború váltotta fel; s a harctereken viszonylag tömege
sen jelentek meg a rettegett új automata és félautomata fegy
verek, a tüzértechnika csodái, a gépek (harckocsik, gépkocsik, 
repülőgépek), valamint a vegyi harceszközök, — általában a 
rohamosan fejlődő technika katonai, háborús célokat szolgáló 
konstrukciói. A front már szerves egységet képezett a hát
országgal a háború egész ideje alatt, aminek következtében a 
háború stratégiájának szükségszerűen ki kellett terjednie a 
nemzetgazdaság fokozódó mobilizálására és a belső politikai 
erők háborús harckészségének biztosítására is. Az első világ
háború mindkét részről koalíciós háború volt. 

. . . Ismeretes, hogy a világháborúból az antanthatalmak 
kerültek ki győztesen, a központi hatalmak koalíciója pedig 
vereséget szenvedett. Hogy miért és hogyan, azt egy előadás 
keretében csak nagyon vázlatosan lehetne elmondani, ezért a 
jelen előadás tulajdonképpen csak egy — az első világháború 
stratégiájának és taktikájának néhány kérdéséhez fűzött — 
hozzászólást tartalmaz. Két kérdéskomplexumot tárgyal: az 
egyik — az első világháború koalíciós jellegéből fakadó hadá
szati kérdések bírálata; a másik — a korszerű haditechnika tö
meges alkalmazásának szerepe a harc megvívásában... 

L Az első világháború koalíciós jellegéből fakadó 
hadászati kérdések bírálata 

Kétségtelen, hogy már a korábbi évszázadokban is voltak 
koalíciós jellegű háborúk, de azokra még a szövetségi jelleg 
egyoldalúsága volt a jellemző, amennyiben két-három hatalom 
katonailag együttműködött egy harmadik-negyedik ellen.9 Szi
gorú katonai kötelezettségek csak ritkán terhelték a szerződő 
feleket, a szövetségesek egyike-másika rendszerint csak segély
csapatokkal vett részt a háborúban, a hadműveletek összehan-

9 Pl. az európai monarchiák katonai szövetsége (I—VI.) a nagy francia for
radalom és Napóleon császársága ellen. 
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golása gyakran csak alkalmilag történt és előzetes meghagyá
sok sem igen tiltották a különbéke megkötését. 

Amikor az imperializmus kialakult, a tőkés társadalom 
gazdasági szerkezetének változásait természetesen nyomon kö
vették a politikai normák módosulásai is. Az államközi kapcso
latok jellegét, tar talmát és formáit a monopóliumok érdekei 
határozták meg — természetesen a fellendülő nemzetközi m u n 
kásmozgalom s az elkésett kelet-délkelet-európai nemzeti füg
getlenségi mozgalmak viszonyai között. Mondhajuk, hogy a 
valóban (kétoldalúan !) koalíciós háborúk az imperializmus ko 
rának tipikus jelenségei; megjelenésük okozati összefüggései 
voltak a tőke nemzetközivé válásának, — amikor az imperia
lista érdekellentétek mellett időlegesen és nem alapvetően az 
imperialista érdekazonosságok is kifejezésre jutottak, s az ál
lamközi konfliktusok megoldásának mikéntjében több állam is 
érdekelt lett. Az első világháborúban résztvevő koalíciókat is 
az imperialista hatalmak egymás közötti harca és időleges egy
másra utaltsága hozta létre. 

Hadászati szempontok szerepe az államközi kapcsolatok 
kiépítésében. Az európai centrális hatalmak szövetsége és az 
antant. Említettük, hogy az imperialista háborúk egyenes foly
tatásai az imperialista kormányok imperialista politikájának — 
erőszakos eszközökkel. A nem marxista szemléletű emberek 
azonban a hadüzenetek, valamint a békekötések időpontjaival 
kategorikusan szét szokták szakítani ezt az egységes folyama
tot és nem látják világosan a békeévekben kifejtett politikai t e 
vékenységnek a háborúhoz való töretlen illeszkedését, nem ér
zékelik eléggé a háború előtti évek politikájának és hadfejlesz
tésének közös gyökerét. A békeévekben elkészített haditervek a 
hadászati elképzelések dokumentumai voltak és meghatározták 
a háborús előkészületek irányát, méretét és ütemét.10 

A „hármasszövetség" és az antant létrejöttének folyama
tát tulajdonképpen az 1870/71. évi francia-porosz háborút le
záró frankfurti béke indított el. A két koalíció kialakulásának 
irányát és tar talmát egyrészt az európai hatalmak imperialista 
gazdasági és politikai törekvései, másrészt katonai szempontok, 
előrelátások és megfontolások határozták meg. 

Bismarck11 német kancellár már a frankfurti békekötés 

10 Többek között: a schlief feni „tervben szereplő erő túlhaladta az akkor 
rendelkezésre álló erők nagyságát, így egyúttal tervezetül szolgált a hadsereg 
ťovábbi kiépítésére." — Vájna Viktor—Náday István „Hadtörténelem" Bp. 1935. 
408. o. 

11 Ottó von Bismarck herceg (1815—1898.); 1862—1871. Poroszország miniszter
elnöke és külügyminisztere; 1871—1890. Németország kancellárja (II. Vilmossal 
összeütközésbe került és lemondott); „vaskancellár"-nak nevezték a német egység 
„vérrel és vassal" történő megteremtése miatt. 
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óráiban tisztában volt azzal, hogy Franciaország, amint elég 
erősnek érzi magát a háborúra, minden bizonnyal meg fogja 
támadni Németországot Elszász-Lotharingia visszahódításáért 
és megtépázott kontinentális hatalmi tekintélyének rehabilitá
lásáért. A „vaskancellár" ugyanakkor meg volt győződve ar
ról is, hogy Franciaország aligha fog a jövőben egyedül tá
madni, s mindent el fog követni azért, hogy Ausztria-Magyar
országot vagy Oroszországot (esetleg mindkettőt) megnyerje 
aktív szövetségesének. 

Németországban tehát felmerült a két- (vagy több) arc
vonalas háború réme. Németország vezetői nagyon jól tudták 
azt, hogy a kétarcvonalas háború megosztja a német hadsereg 
erejét, meg fognak gyengülni a döntésre hivatott hadászati tar
talékok, könnyen zűrzavar keletkezik a vezetésben, az után
pótlásban és az erők esetleg szükséges átcsoportosításában. 
Tisztában voltak azzal, hogy a német haderő megosztása nem 
egyszerű számtani művelet, hanem az arcvonalak sokasodásá
val hatványozottan megnövekednek a háború megvívásának 
nehézségei és problémái. A német diplomácia ezért — straté
giai megfontolásból — Franciaország elszigetelésére töreke
dett, és Németország az Oroszországgal, valamint a Monarchiá
val való barátság szálait szövögette. 1873 tavaszán létre is jött 
a demonstratív jellegű „három császár szövetsége", amelynek 
terméketlenségét a következő évek eseményei hamarosan be is 
bizonyították. Miután Oroszország Németország értésére adta, 
hogy Franciaország ellen nem hajlandó katonai szövetségre 
lépni a német militaristákkal, 1879 októberében Németország 
és Ausztria-Magyarország katonai egyezményt írt alá, amely
nek éle kizárólagosan Oroszország ellen irányult. 

Németország és a Monarchia „kettősszövetség"-e 1882-ben 
Olaszország csatlakozásával „hármasszövetség,'-gé bővült. 
Olaszország azért közeledett Németországhoz, mert Francia
ország észak-afrikai gyarmatosítása az olasz imperialisták hú
sába vágott. 

A „hármasszövetség" létrejöttére az antant kialakulása 
volt a válasz, — s a szövetség célja a centrális hatalmak stra
tégiai bekerítése volt. 

1887-től kezdve, hogy Franciaország Oroszország fő hite
lezőjévé vált, a hatalmi érdekek mellett az adósi kötelezettség 
is erősen táplálta az orosz cárizmus franciabarátságát. Az 1891-
ben megkezdett tárgyalások 1893-ban a katonai szövetség meg
kötésével fejeződtek be. Ahhoz azonban, hogy Anglia is csat
lakozhasson a francia—orosz megegyezéshez, előbb el kellett 
simítani azokat a francia—angol és orosz—angol ellentéteket, 
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amelyek időről-időre egyrészt Afrika, másrészt Ázsia gyarmati 
meghódítása, uralmi övezeteinek kialakítása miatt emelkedtek 
az események felszínére. A tárgyalások mindaddig vontatot
t an haladtak, amíg az egyre agresszívabb német imperializmus 
nem veszélyeztette Anglia világhatalmi pozícióit. Amikor azon
ban ismeretes let t a német flottafejlesztési program az angol 
imperialisták előtt, az angol külpolitika is ráállt a németellenes 
vonalra, s ennek eredményeképpen 1904 tavaszán tető alá hoz
ták a francia—angol „entente cordiale"-t, amelyhez 1907 nya
rán az orosz—angol szerződés aláírásával Oroszország is csat
lakozott. 

A két imperialista koalíció „1:1" mennyiségi aránya pil
lanatnyi katonai egyensúlyt teremtett Európában. Ez a magya
rázata annak, hogy az ez időben felmerült államközi konflik
tusokból nem kerekedett összeurópai (esetleg világ-) háború. 

A koalíciók tagállamainak katonai kötelezettsége. Sokak 
előtt ismeretes az a tény, hogy a központi hatalmak is, az an
tanthatalmak is — lényegében — a szövetségi alapszerződések 
katonai határozványai alapján léptek a háborúba. Sőt — 
Olaszország is éppen a „hármasszövetség" katonai konvencióira 
való hivatkozással mentet te ki magát 1914-ben a háborúból. 

A ,,kettősszövetség" katonai határozványai kimondták, 
hogy Németország és Ausztria-Magyarország rendelkezésre 
álló erőikkel azonnal egymás megsegítésére sietnek, ha Orosz
ország valamelyiküket fegyveresen megtámadja, — de egy 
francia—német konfliktus esetén a Monarchiának csak akkor 
kellett Németország oldalán háborúba lépnie, ha Franciaország
gal együtt Oroszország is megtámadja Németországot.12 A „hár
masszövetség" katonai konvenciói főképpen Olaszország és a 
„kettősszövetség" fegyveres viszonyát határozta meg. Az egyez
mény értelmében a „kettősszövetség" tagállamai akkor nyújta
nak segítséget Olaszországnak, ha Franciaország megtámadja 
őt, s Olaszországnak fegyverbe kellett lépnie, ha Franciaország 
Németország ellen támad. A szerződés Olaszország számára 
semlegességet „engedélyezett", ha Oroszország és a Monarchia 
között tör ki a háború.13 

A „kettős-" és a „hármasszövetség" katonai konvenciói te 
há t — mintegy minimális programot rögzítve — eléggé leszű
kültek a konkrét viszonossági kötelezettségekre és az össz
európai nagyhatalmi ellentétek mellett tükrözték a centrális 
koalíción belüli érdekkülönbségeket is. Németország állt a 

12 v ö . V. P . P a t y o m k i n „A dip lomácia t ö r t éne t e (Az ú jko r i diplomácia tör 
ténete 1872—1919)", Szikra, 1948. 54—56. O. 

13 Uo. 65—66. O. 
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központiasan kialakult koalíció középpontjában, amely hata
lomnak a kétarcvonalas háború esetén felmerülő nehézségek 
és veszélyek elhárítása volt a legfőbb törekvése — szövetsé
gesei által. Igaz, hogy a katonai szerződések formailag a fegy
veres kötelezettségek védelmi oldalát domborították ki, de 
bennük rejlett az agresszió lehetősége is. 

A francia—orosz egyezmény kimondta, hogy a) ha Né-
ország (vagy Németország segítségével Olaszország) megtá
madja Franciaországot, akkor Oroszország minden rendelke
zésre álló erővel Németország ellen fordul; b) ha viszont Né
metország (vagy Németország segítségével Ausztria—Magyar
ország) Oroszországot támadja meg, akkor pedig Franciaország 
siet minden rendelkezésre álló erővel Oroszország megsegíté
sére; c) a szerződő felek előzetes megegyezés bevárása nélkül is 
kötelesek mozgósítani haderőiket, ha a „hármasszövetség" 
(vagy annak egyik tagja) mozgósítást rendel el; d) a fegyveres 
erők zömét Franciaország is, Oroszország is Németország el
len vonultatja fel.14 A francia—angol katonai megállapodások 
elsősorban az angol hadiflotta kötelezettségeit hangsúlyozták (a 
francia partok védelmére vonatkozóan), de rögzítették az an
gol ,,expedíciós"-hadsereg és a francia haderő együttműködé
sének elveit és módozatait is.15 

Az antanthatalmak katonai szerződései világosan megmu
tatták, hogy összefogásuk éle Németország ellen irányult, hogy 
mindenképpen kétarcvonalas háborúra akarták kényszeríteni 
Németországot, s hogy tétlenül nem fogják bevárni a német 
hadsereg csapását. 

Schlieffen terve. A kétarcvonalas háború valószínűsége 
természetesen kezdettől fogva sok fejtörést okozott a német 
katonai vezetők számára. A vezérkarnál lázasan keresték-ku-
tatták azt a hadászati megoldást, amely kétarcvonalas háború 
esetén is győzelemre segíti a német fegyvereket. Az idősebb 
Moltke16 a hadászati védelmet tekintette célravezető megoldás
nak. Javaslatának alapja lényegében a határvonalak hosszának 
és a német, valamint a francia—orosz hadseregek tömegerejé
nek matematikai számvetése volt. Elképzelése szerint a német 
haderő kisebb része a nyugati, nagyobb tömege pedig a keleti 
arcvonalon folytat védelmi hadműveleteket, — s amikor az el
lenséges hadseregek felmorzsolódtak, elveszítették ütőképessé
güket és harckészségük megrendült, akkor a német erők helye-

M UO. 104—107. o. 
15 Uo. 157—161. o. 
16 He lmuth Kar l B e r n h a r d von Moltke gróf (1800—1891), t á b o r n a g y ; 1857— 

1888. a porosz, il letve a n é m e t hade rő vezé rka r i főnöke; az 18870/71. évi francia— 
porosz h á b o r ú b a n Sedanná l győzelmet a ra to t t a francia se regek felett. 

368 



sen hadműveletileg elosztott, de harcászatilag összefogott el
lentámadásával Franciaország is, Olaszország is megegyezéses 
békére kényszeríthető.17 Moltke hadászati elmélete akkor, az 
1870/80-as években, pontosan megfelelt Németország Valósá
gos igényeinek, amennyiben a német nemzeti egység megte
remtése után meggyorsult a kapitalizmus fejlődése Német
országban s a birodalomnak — a gazdasági fellendülés zavar
talansága érdekében — átmenetileg biztonságra, békére volt 
szüksége, s kerülnie kellett minden háborús kockázatot. 

Schlieffen tábornagy,18 aki 1890-ben került a német vezér
kar élére, nem értett egyet Moltke elgondolásával. Keveselte 
azt a várható politikai és gazdasági eredményt, amit Német
ország a „sedáni győző" hadászati javaslata alapján ellenfelei
vel szemben kierőszakolhat. O döntő győzelmet tervezett — 
olyant, amellyel Franciaországot és Oroszországot feltétel nél
küli békekötésre lehet kényszeríteni. Következésképpen — 
Schlieffen a támadó hadászat híve, teoretikusa és szószólója 
volt. Hadászati nézetei pontosan igazodtak a világuralomra törő 
német imperializmus politikai irányvonalához. Személyét ezért 
— különösen a legagresszívabb politikai és katonai körökben — 
nagy tisztelet és rajongás övezte. Merész és nagyvonalú terve 
szinte tabunak számított a központi hatalmak országaiban, — 
olyannyira, hogy a schlieffeni „gyorslefolyású háború" elmé
letet még a világháború után is csak szőrmentén merték bí
rálni, s a marnei hadjárat sikertelenségét teljesen az ifjabb 
Moltke19 nyakába varrták, őt okolták a fájdalmas kudarcért, 
mondván, hogy meggondolatlanul „felhígította" Schlieffen 
gróf zseniális haditervét.20 

Ismeretes, hogy a schlieffeni terv — kétarcvonalas hábo
rúval számolva — két ütemben tervezte a német fegyverek 
győzelmét. Az első ütemben a német haderő túlnyomó — 7/8 
—' részének hat hét leforgása alatt meg kellett volna semmi
sítenie a francia hadsereget. Ez idő alatt a német erők fenn
maradó — 1/8 — része az osztrák—magyar seregekkel együtt
működve, védelmi hadműveleteket folytatva, feltartóztatja az 
orosz hadsereg támadását és előnyomulása! A második ü tem
ben a nyugati hadszíntéren felszabaduló német hadtestekkel 
megerősített keleti frontnak ellentámadással meg kellett volna 

17 Vö. G. Ritter „Der Anteil der Militärs an der Kriegskatastrophe von 
1914." _ Historische Zeitschrift, 193. Bd., 1. Heft, August 1961.; 73—74. p. 

18 Alfred von Schlieffen gróf (1833—1913), táborszernagy; 1891—1906 a német 
haderő vezérkari főnöke. 

19 Helmuth von Moltke (1848—1916) tábornagy; 1906—1914. a német haderő 
vezérkari főnöke; a marnei kudarc után betegségére való hivatkozással nyug
díjazását kérte. 

20 vö. G. Ritter i. m. 75. p. 
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vernie az orosz haderőt is. A győzelem elsősorban attól füg
gött, hogy a belga területen előnyomuló, a francia várövezetet 
megkerülő csapást mérő német erők (6/7 rész) — Párizs át-
karolásával — be tudják-e keríteni, meg tudják-e semmisíteni 
a francia hadsereget a tervezett időben. (Az angolokkal a terv 
nem számolt.) 

A terv végleges formában 1905-ben készült el.21 Feltéte
lezte, hogy Oroszország katonai potenciálja az orosz—japán 
háborúban kimerült, a kedvezőtlen oroszországi közúti és vasúti 
viszonyok miatt az orosz haderő felvonulása hosszú időt vesz 
igénybe, a német seregek Belgium területén komolyabb ellen
állásba aligha ütköznek, a franciák nem fognak kitérni a döntő 
csata elől, — és Anglia semleges marad. 

Schlieffen terve, amely már születésekor is tartalmazott 
néhány bizonytalan tényezőt (pl. Anglia semlegességének be
számítását, a francia hadvezetés tapasztalatlanságában való 
bizakodást), 1914-ben már alig támaszkodott reális alapokra 
(mivel az orosz haderő időközben regenerálódott, s a cári kor
mányzat sok millió rubelt áldozott a nyugatra vezető s t ra té
giai útvonalak kiépítésére). Schlieffen spekulatív vonatkozá
sokban kétségtelenül figyelemre méltó tervében 1914-re tehát 
lényegében csak a teória maradt meg — sok kockázattal és még 
több bizakodással! Az ifjabb Moltke is csak toldozgatta-foltoz-
gatta a tervet, igazgatott rajta a megváltozott viszonyoknak 
megfelelően, az alapkoncepciót, a „gyors lefolyású háború" 
gondolatát azonban meghagyta. De nem is tehetett mást, mivel 
a hadászatot alá kellett rendelni a német imperialisták agresz-
sziós politikai törekvésének. 

Hadászati együttműködés a koalíciókon belül. A világhá
ború történetével foglalkozó, s a háború után a volt központi 
hatalmak országaiban megjelent hadtörténeti munkák egyönte
tűen azt állítják, hogy a centrális koalíció tagállamai (Német
ország és Ausztria—Magyarország) között csak rendkívül laza 
és terméketlen hadászati együttműködés létezett. S ez igaz. 
A politikai vonalat yédelmező és a hadvezetést elmarasztaló 
szerzők véleménye szerint a katonai vezetők szubjektív érzé
seiben, emberi magatartásában rejlett a hadvezetőségek tor
zsalkodásának az oka. Ez az állítás viszont már nem felel meg 
az igazságnak, mert az egyes katonai vezetők önfejűsége, fél-
tékenykedése, hiúsága, gőgössége, beteges önérzetessége stb. 
csak motiválhatta a hadvezetőségek közötti kapcsolatok mi -

21 Schlieffen a terven 1892 óta dolgozott, s azt 1812-ben, mint „valamiféle 
katonai testamentum"-ot, hagyta a német vezérkarra. — G. Ritter i. m. 74—76. p. 
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lyenségét, de bizonyos, hogy a vezérkarok együttműködését 
végső soron a koalíció tagállamainak önálló háborús törekvése 
határozta meg: az a politikai irányvonal és sajátosan külön ál
lami érdek, amelynek érvényrejuttatásáért Németország és 
Ausztria—Magyarország háborúba lépett, manőverezett és ki
tartott. A szerzők hivatkoznak az antanthatalmak példájára, 
akik a háború utolsó időszakában meg tudták teremteni az 
egységes fővezérletet. Említik ugyan, hogy széthúzó hatalmi 
törekvések az antant-koalíción belül is kifejezésre jutottak, de 
nem beszélnek arról, hogy a nyugati hatalmak egységes fő
vezérlete is csak akkor valósult meg, amikor a vezető hatalmak 
a háború utáni európai és gyarmati helyzet legfontosabb kér
déseiben úgy-ahogy már szót tudtak érteni egymással, keleti 
arcvonalukat a Nagy Októberi Szocialista Forradalom likvi
dálta, észak-olaszországi arcvonaluk megszilárdult, s belátták, 
hogy a döntő győzelem kivívása érdekében a nyugati hadszín
téren egységes akaratnak kell alárendelni a hadműveleti erő
ket. 

A központi hatalmak. A német legfelsőbb hadvezetőség és 
az osztrák—magyar hadseregfőparancsnokság között mindjárt 
a háború kezdetén megtörtént az első összeütközés. Ez abból 
adódott, hogy a német vezérkar főnöke Conrad22 többszöri 
sürgetésére sem volt hajlandó támadásba parancsolni a kelet
poroszországi német hadsereget, jóllehet az offenzívát a hadi
tervek együttműködésre vonatkozó határozványai írták elő.2í 

S bár igaz, hogy Hindenburgnak24 az osztrák—magyar erők 
hadműveleteitől független tannenbergi győzelme és a Mazuri 
tavaknál aratott sikere valóban elhárította a Kelet-Poroszor
szágot közvetlenül fenyegető veszélyt, ez azonban az osztrák— 
magyar hadosztályokon nem sokat segített.25 Amikor a néme
tek „gyors lefolyású háború"-jának kudarca a marne-i had
járat sikertelenségével és az állásháború kialakulásával bebizo-

22 C o n r a d v o n H ö t z e n d o r f g ró f (1852—1925), t á b o r n a g y ; 190&—1911., m a j d 
1912—1917. az osztrák—moagyar h a d e r ő v e z é r k a r i f ő n ö k e ; 1917—1918. h a d s e r e g 
parancsnok az észak-olaszországi arcvonalon. 

23 vö. Vájna Viktor—Náday István „Hadtörténelem", Bp. 1935. 445—146. o. 
24 paul von Hindenburg (1847—1934) tábornagy; 1914—1916. a németek keleti 

arcvonalának főparancsnoka• 1916—1918. a német haderő vezérkari főnöke; 1925— 
tői köztársasági elnök; segítette Hitler hatalomrajutását. 

25 „Az a megoldási mód, melyet Conrad az osztrák—magyar hadsereg ré
szére választott, nem volt eredménytelen. Az orosz túlerő előretörését végül is 
megállította, de ez irtózatos áldozatba került és az nemcsak számbelileg — kb. 
350 000 ember —', de ami különös súllyal esett latba, harci értékben sem volt többé 
pótolható . . . Ezt a veszteséget a hadsereg többé sohasem tudta kiheverni." (Arz 
Arthur: „1914—1918, a központi monarchiák harca és összeomlása", Bp. 1942. 26— 
27. o. 
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nyosodott, Conrad azzal a javaslattal fordult Falkenhaynhoz,20 

a német vezérkar új főnökéhez, hogy a keleti hadszíntérre 
helyezzék át a háború súlyát (ahol a mozgóháború megvívá
sának feltételei még meglevőknek látszottak), és egy úgyne
vezett „fordított schlief feni terv"-vel először Oroszországgal 
szemben harcolják ki 1915 első felében a döntést. A monar
chia vezérkari főnöke megígérte, hogy az orosz haderő szét
verése, Oroszország kapitulálása után valamennyi nélkülöz
hető erejét a nyugati hadszíntérre irányítja.27 Falkenhayn 
azonban, mivel nem tartotta ' lehetségesnek az orosz haderő 
teljes megsemmisítését és továbbra is a nyugati hadszíntéren 
várta a döntő csata eljövetelét, csak részben erősítette meg a 
franciaországi hadműveleti területről elvont hadosztályokkal a 
keleti arcvonalat, s "csak hosszas vita után adta beleegyezését 
ahhoz, hogy Hindenburg — Conraddal együtt — az orosz se
regek visszaszorítása céljából átmehet támadásba.28 Nem vitás, 
hogy a német vezérkar főnökének „kifárasztó hadászat"-a 
ugyancsak a német junkerek érdekét fejezte ki, mert annak 
legközvetlenebb célja az ellenség távoltartása volt. Ausztria— 
Magyarországnak természetesen Oroszország leverése állott cél
jai középpontjában. 

Olaszország hadbalépésével már közvetlenül osztrák terü
leteket veszélyeztetett az ellenséges betörés. Conrad javaslata 
— az, hogy amíg az osztrák—magyar seregek szétverik az 
olasz haderőt, a németek vegyék át a keleti arcvonal védel
mét — ismét elutasításban részesült a Legfelsőbb Hadvezető
ség részéről.29 Ugyanakkor Falkenhayn, hogy Németország 
közvetlen szárazföldi összeköttetést teremthessen Törökország
gal és átszakítsa az antant záróövezetét, Szerbia leigázását 
szorgalmazta.30 Jóformán még be sem fejeződtek a szerb terü
letek meghódításáért végrehajtott hadműveletek, Falkenhayn 
parancsot adott a Szerbiában alkalmazott német hadosztályok 
gyülekeztetésére és elszállítására. Emiatt annyira * elmérgese
dett a Hadseregfőparancsnokság és a Legfelsőbb Hadvezetőség 
között a viszony, hogy a vezérkari főnökök több mint egy hó
napig még csak nem is találkoztak.31 A monaröhia kénytelen 
volt saját erejével megszállni Montenegrót és Albánia egy 

26 Erich von F a l k e n h a y n (1861—1922) t á b o r n o k ; 1913—1914. német h a d ü g y 
min i sz te r ; 1914 őszén k inevez ik vezérkar i főnöknek (1916 őszéig); 1916—1918. h a d -
se regpa rancsnok kü lönböző a rcvona lakon . 

27 v ö . Vájna—Náday i. m. 517., 530., 542—544. o. 
28 uo. 
29 Vö. UO. 544., 570—572. o. 
30 UO. 
31 v ö . Czékus Zol tán „Az 1914—18. évi v i lágháború összefoglaló t ö r t éne lme" , 

B p . 1930. 262—263. o. 

372 



részét. E hadművelettel Ausztria—Magyarország Olaszországot 
akarta leszorítani a Balkán-félszigetről, s az Adriai-tenger ki
járatát, az Otranto-tengerszorost szerette volna ellenőrzése alá 
vonni. Conrad, hogy elhárítsa az Ausztriát közvetlenül fenye
gető olasz veszélyt, azzal az indítvánnyal fordult a Legfelsőbb 
Hadvezetőséghez, hogy mindenekelőtt Olaszországra mérjenek 
közösen megsemmisítő csapást, s csak azután menjenek át — 
ugyancsak közösen — ellentámadásba nyugaton.32 A tárgya
lások azonban már eleve meddőknek bizonyultak, mivel Fel-
kenhayn nem tudta és Németország védelmét tekintve nem is 
akarta tekintetét a nyugati hadszíntérről elfordítani. S miköz
ben Falkenhayn nyugaton működésbe hozta a „verduni vér-
szivattyú"-t a francia haderő elvéreztetése céljából, Conrad 
parancsára viszont lázas előkészületek folytak az olasz had
sereg bekerítését célzó dél-tiroli offenzívához. Az erőket Né
metország is, a monarchia is a keleti és a déli hadszíntérről 
szedte össze. Csakhogy Falkenhayn sem, Conrad sem tudta 
kitűzött célját elérni, mert amikor a központi hatalmak meg
gyengített keleti arcvonalát Luck—Oknanál a Bruszilov tábor
nok33 vezette orosz offenzíva átszakította, Verdunnél is, Asia-
gónál is be kellett szüntetni a hadműveleteket ós minden nél
külözhető hadosztályt Volhyniába kellett irányítani. „Külön 
utakon keresik a sikert. Az egyik Asiagónál, a másik Verdun
nél, és azután Lucknál találkoznak" — jegyezte meg találóan 
a Hadseregfőparancsnokság részéről a Legfelsőbb Hadvezető
séghez összekötőként vezényelt Cramon tábornok.3* Amikor 
1916 júniusában az orosz „gőzhenger" Bruszilov parancsára 
pusztító lavinaként zúdult a német—osztrák—magyar csapatok 
állásaira, Conrad bizonyos volt Románia hadüzenetében is, és 
preventív háborút indítványozott ellene. Ismét Falkenhayn 
volt az a személy, aki elvetette Conrad javaslatát.35 Persze, a 
kérdés hátterében megint csak nem a két vezérkari főnök szub
jektív érzései, hanem a két központi hatalom közvetlen poli
tikai és gazdasági érdekei állottak, és határozták meg a had
vezetőségek állásfoglalását. Ugyanis Magyarországot közvet
lenül veszélyeztette a nacionalista jelszavak mögött felemel
kedő román imperializmus, de a monarchia imperialistái ro
mán területekre, olaj forrásokra vetettek szemet. Németország-

32 Uo. 270—274. O. 
33 Alekszej Alekszejevics Bruszilov (1853—1926) t á b o r n o k ; 1916-ban az orosz 

h a d e r ő dé lnyuga t i a r c v o n a l á n a k pa rancsnoka , 1917-ben az orosz hadse reg fő
p a r a n c s n o k a . 

34 Czékus Z. i. m. 298. o. 
35 Aggházy Kami i és Stefán Valér „A v i lágháború (1914—1918)", Bp . 1934. 

217. o. 
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nak viszont közvetlen hódítási szándéka nem volt Romániával 
szemben, de a román gabona és olaj a német import állandó 
tételét képezte. Amíg tehát Németország Románia jóakaratú 
semlegességét igyekezett fenntartani, addig Ausztria—Magyar
ország a délkeleti szomszéd leigázásával vélte elérni a maga 
hasznát. 

1916 őszén már nagyon sok jel mutatott arra, hogy a 
központi hatalmak nem fogják győzelemmel befejezni a hábo
rút, — nyilvánvaló volt, hogy az eredetileg kitűzött háborús 
céljaikat el nem érhetik. De mer t veszíteni sem akarták — 
hivatkozva a hadseregeik által megszállott területek zálog
jellegére —, a háború kitörése előtti területi status quo fenn
tartásának javaslatával megegyezéses békét ajánlottak fel az 
antanthatalmaknak.3 6 Annál is inkább, mert a német és az 
osztrák—magyar uralkodó osztályok a remélt békekötés adta 
lehetőségeket akarták kihasználni — amíg nem késő — arra, 
hogy az észrevehetően fellendülő forradalmi és nemzeti füg
getlenségi mozgalmakat a viszonylag épségben maradt had
seregeikkel erőszakosan elnyomják. Hadászatukat természete
sen és lényegében az új viszonyok és az új követelmények 
határozták meg, vagyis: megszilárdítani az arcvonalakat, meg
óvni hadseregeiket, — esetleg úgy, hogy közben hadműveleti 
sikereket is kiharcolva „meggyőzzék" ellenfeleiket fegyveres 
erőik „legyőzhetetlenségéről". (Említést érdemel viszont az a 
tény, hogy a németek 1917-ben hadászati sikert szerettek volna 
elérni a korlátlan tengeralattjáró-háború megindításával, kí
sérletük azonban csődöt mondott.37) Ám, az egy akaratnak 
alárendelt együttműködés ezúttal sem valósulhatott meg. 
Ausztria—Magyarország részéről olyan szeparatista törekvések 
jelentkeztek a koalíción belül, amelyek majdnem a nyílt sza
kításig vezettek. Ezeknek az volt a céljuk, hogy a monarchia 
politikai és katonai különvéleményét igazolják a nyugati ha
talmak felé. Annak, hogy Ausztria—Magyarországnak mégsem 
sikerült különbékét kötni az antanttal, több oka volt. 

Egyesek azzal magyarázták az osztrák—magyar uralkodó 
osztályok határozatlanságát, hogy a monarchia különbékére 

36 p ü c h Jenő „A vi lágháború tö r t éne te" , Bp . é. n. 38. o. 
37 Az antanthatalmak —' hadiflottájuk fölényes erejére támaszkodva — ten

geri blokád alá vették a központi hatalmak országait. Németország és Ausztria— 
Magyarország flottája nyílt tengeri ütközeteket nem kezdeményezhetett, ezért a 
tengeralattjárók felhasználásával kívánták az antant blokádját áttörni. Német
ország az 1916 őszén megindított ,,cirkáló"-háborúval még csak taktikai eredmé
nyekre törekedett, 1917. február l-én megindított „korlátlan tengeralattjáró há-
ború"-nak viszont már hadászati célkitűzése volt: a német tengeri flotta vezér
kari főnökének számításai szerint öt hónap alatt békére lehetett volna kény
szeríteni Angliát hajóterének elsüllyesztésével. (Vájna—Náday i. m. 668. o.) 
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hajló vezetői — a Németországgal való nyílt szakítás esetére 
— feltételezték Ausztria—Magyarország német katonai meg
szállását. Nem valószínű, de valamilyen katonai ellenrend
szabály foganatosítása nem látszott lehetetlennek, mivel a 
német haderő ténylegesen ellenőrzése alatt tar tot ta úgy a ke- ' 
leti, mint a déli arcvonalat. A hadműveletek vezetése 1914 
őszétől kezdve folyamatosan és szinte észrevétlenül, de a Had
seregfőparancsnokság hallgatólagos beleegyezésével a német 
tábornokok kezébe ment át Volhyniában is, Galíciában is, 
Románia területén éppúgy, mint a Balkánon, — anélkül, hogy 
Németország és a monarchia között a maga nemében szoros 
hadászati együttműködés jött volna létre. A német hadosztá
lyok és hadtestek fokozatosan beékelődtek az osztrák—magyar 
seregek harcrendjébe, s ez az állapot a monarchia katonai 
cselekvési szabadságát eleve kérdésessé tette. A legfontosabb 
hadműveletek vezetését is csak formálisan tar tot ta kezében 
a Hadseregfőparancsnokság vagy valamelyik osztrák—magyar 
arcvonalparancsnokság, s azokat ténylegesen a kombinált n é 
met—osztrák—magyar erők német parancsnokai irányították. 
A gorlicei áttörést végrehajtó 11. hadsereget például közvet
lenül a Hadseregfőparancsnökságnak rendelték alá, de Macken-
sen hadseregparancsnok csak a Legfelsőbb Hadvezetőség elő
zetes beleegyezésével adhatta ki a hadművelet végrehajtására 
vonatkozó parancsokat.38 A Szerbiát leigázó német—osztrák— 
magyar—bolgár kombinált haderő főparancsnoka ugyancsak 
Mackensen39 lett.40 Az 1916. évi erdélyi hadműveletek során 
Arz41 tábornok 1. osztrák—magyar hadseregét is Falkenhayn-
nak rendelték alá, amikor pedig a székelyföldi hadseregcso
port élére Károly trónörököst42 állították, vezérkari főnökül 
Seeckt német tábornokot43 nevezték ki.44 

Nem sikerült tehát a zavarmentes, szoros együttműködést 
és az egy akaratot kifejező egységes fővezérletet megterem
teni 1917—18-ban sem, amikor pedig Falkenhayn helyett már 

38 Czékus Z. i. m. 180. o. 
39 August von Mackensen (1849—1945) tábornagy; 1915 őszétől a központi 

hatalmak balkáni haderejének parancsnoka; Hitler hatalomrajutását támogatta. 
40 Czékus Z. i. m. 241. o. 
41 Arthur Arz von Straussenburg (1857—1935) vezérezredes, 1917 márciusá

tól az osztrák—magyar haderő vezérkari főnöke. 
42 F e r e n c József ha lá la u t án , 1916 d e c e m b e r végétől 1918 őszéig IV. K á r o l y 

néven m a g y a r k i r á l y (1887—1922); 1921-ben k é t ízben visszatér t az országba, de 
trónját nem foglalhatta el, a Madeira szigetre száműzték. 

43 Hans von Seeckt (1866—1936) t á b o r n o k ; 1923-ban a németország i fo r ra 
dalmi mozga lmak leverésében vezető szerepet töltött b e ; 1934—1935: Csang Ka i -
sek ka tona i tanácsadója . 

44 Czékus Z. i. m. 314., 326., 328. 0. 
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a legendás hírű Hindenburg, Conrad helyett pedig Arz töl
töt te be a vezérkari főnöki tisztséget. Ez is meggyőzően szem
lélteti azt a tényt, hogy a koalíción belüli hadászati együtt
működés tartalmát és formáit korántsem a hadvezérek szim
pátiája, szubjektív erényei vagy hibái határozzák meg, hanem 
azok a politikai erők, amelyek közvetlenül érdekeltek a há
ború eredetileg kitűzött céljaiban és várható eredményeiben. 

Az antant. Az antanthatalmak katonai, hadászati együtt
működése jobban sikerült, mint ahogyan az a centrális koalí
ción belül csak felemás módon valósulhatott meg, — jóllehet 
Franciaország, Anglia és Oroszország között sem volt teljes 
az egyetértés. Az antant egységesebb katonai fellépését és 
kevésbé súrlódásos együttműködését nagyban elősegítette a 
német militarizmusban rejlő veszély felismerése, s annak ha
tására egyelőre fékezni tudták a koalíción belüli összeütkö
zéseket. 

Az antanthatalmak hadászati együttműködésének meg
tervezése és megszervezése azokon a rendszeresen (és eseten
ként) megtartott haditanácskozásókon történt meg, amelyeken 
rendszerint a tagállamok miniszterelnökei és vezérkari főnö
kei vettek részt.45 A megbeszéléseken mérlegelték a hadszín
tereken elért eredményeket, megvitatták a kudarcok okait, 
meghatározták a hadászati feladatokat. A hadászati együtt
működés tartalma vagy — rendszerint az általános helyzetből 
kiindulóan — egyidejű offenzíva, vagy — igen gyakran, több
nyire a konkrét helyzethez igazodó — tehermentesítő támadás 
volt; azzal a határozott céllal, hogy a központi hatalmak kény
telenek legyenek erőiket megosztani, tartalékaikat szétaprózni, 
a csapatokat ide-oda küldözgetni, —• egyszóval: az antant Né
metországot és Ausztria—Magyarországot mindenképpen bele 
akar ta szorítani (és bele is szorította!) a többarcvonalas háború 
„kutyaszorítójába". 

Az egyes hadműveleteket — a rögzített hadászati követel
ményeknek megfelelően, viszont már az arcvonalparancsnokok 
(a nemzeti hadseregek főparancsnokai) tervezték, szervezték és 

45 1915. április 10: Haig, az angol haderő főparancsnoka először találkozik 
Foch-val, a francia haderő észak-franciaországi hadseregcsoportjának parancs
nokával; 1915. decembep 23: Haig először találkozik Joffre-val, a francia haderő 
főparancsnokával; haditanácskozás: 1916. III. 12. Chantilly, 1916. V. 31. Dury, 1916. 
VI. 9. London, 1916. VIII. 27. Saleux, 1916. XI. 15. Párizs, 1917. I. 29. Petrograd, 
1917. II. 26. Calais. 1917. V. 4. Párizs, 1917. IX. 25. Bouloque, 1917. XII. 1. Ver
sailles (a „szövetségi legfelsőbb haditanács" első ülése), 1918. I. 24. Compiegne, 
1918. I. 29. Versailles, 1918. V. 14. London, 1918. VI. 2. Abbeville. 1918. VII. l. Ver
sailles. 
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vezették, akik ténykedéseikért és mulasztásaikért azután saját 
kormányaik felé tartoztak felelősséggel.46 

Bizonyos, hogy az antanthatalmak hadászati együttműkö
dése sem volt mentes az esetenkénti kisiklásoktól, — s h a vala
melyik tagállam hadvezetősége a katonai határozványoktól el
térően intézkedett, akkor annak is hatalmi érdekkülönbség volt 
az oka. Oroszországnak például a francia—orosz szövetségi szer
ződés katonai konveciói szerint Németország ellen kellett volna 
felvonultatni az erők nagyobbik részét. A cári hadvezetőség e 
kötelezettségnek azonban csak részben tet t eleget, mert a fő-
csapást majdnem minden esetben az osztrák—magyar csapatok 
arcvonalán mérte. Hivatkozott arra, hogy a Monarchia seregei
nek ellenállóereje gyenge s a galíciai arcvonal átszakítása meg 
fogja könnyíteni az eredetileg kitűzött hadászati feladat végre
hajtását is. Valójában azonban Oroszország elsődlegesen Auszt
ria—Magyarországot, a cárizmus és az orosz imperializmus bal
káni riválisát akarta szétzúzni.47 

1918 tavaszán, amikor a németek — utolsó erőfeszítésként 
— heves támadásokat kezdeményeztek a nyugati hadszíntéren, 
az antant haditanácsa azzal a feladattal bízta meg Foch francia 
tábornokot,48 hogy a „nyugati hadszínhelyen a szövetségesek 
hadműveleteit összhangba hozza". Nem sokkal később Foch t á -

46 Haig: „hangsúlyoztam, hogy Jof f re főparancsnoknak nem vagyok alá
rendelve. Ez nem jelent ellentétet, mert én, amikor saját parancsaimat kiadom, 
alávetem magam stratégiai kérdésekben Jdffre kívánságának". (1915 december); 
„hangsúlyoztam, hogy a brit hadsereg tevékenységéért kizárólag a brit kormány
nak vagyok felelős. Ha el is fogadom a tervet (amit a szövetségesek haditaná
csa elfogadott), azt alkalmaznom keli a csata közben megváltozott helyzethez". 
— A. D. Cooper „A nyugati hadszíntér" (eredeti angol cím: Haig/, Bp. é. n. 
144., 178. p. 

47 Vö. Maurice Paléologue „A cár országa a nagy háborúban", Bp. é. n. 
I. k. 133—136. o. 

Továbbá: 1. Anglia a La Manche csatornán át volt a legkönnyebben sebez
hető, ezért az angolok kizárólag Flandriában, Belgium területén akarták fel

használni hadseregüket és tiltakoztak minden olyan indítvány ellen, amely akár 
Olaszországban, akár a Balkánon kívánta, alkalmazni az angoi csapatokat —• 

Franciaországnak viszont a balkáni hadműveletek sikere állt érdekében. (A. D. 
Cooper i. m. 168—169. o.) — 2. Az orosz imperializmus Lengyelországot annek-
tálni akarta; ez ellen Franciaország tiltakozott — mire „Lengyelországot illetően 
Szaszonov igen nyomatékos formában utalt rá, hogy milyen veszedelemben fo
rog a szövetség, ha a francia kormány, bármily tapintatosan is, beleavatkoznék 
a lengyel kérdésbe." (M. Palélogoue i. m. II. k. 274). o.) — 3. 1916. július 23-án 
az antanthatalmak megegyeztek Romániával, hogy a román főerők a Dunától 

•délre Bulgária ellen támadnak; amikor viszont Románia belépett a háborúba, 
a román hadsereg főerői a Monarchia ellen fordultak. (M. Paaléologue i. m. III. 
k. 54., 125—126. o.) 

48 Ferdinand Foch (1851—1929) marsail; 1917-ben a francia haderő vezérkari 
főnöke; 1918 márciusától a szövetséges hadsereg főparancsnoka; ő fogalmazta 
meg az 1919. évi párizsi békekonferencia katonai határozatait. " 
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bornokot már főparancsnokká nevezték ki, s a Haig,49 Pétain50 

és Pershing5 1 tábornokok vezetése alatt álló angol, francia és 
amerikai hadseregeknek az ő parancsait végre kellett hajta
niuk.52 

Általános következtetések az első világháború koalíciós jel
legéből fakadó hadászati kérdések bírálata alapján. Az eddig 
elmondottak alapján — természetesen az előadásból időszűke 
miatt kimaradt történeti jelenségeket is figyelembe véve —, 
röviden az alábbi általános következtetéseket vonhatjuk le a 
koalíciós hadviselés hadászatára vonatkozóan: 

Az imperialista koalíciók éppen hódító és rabló törekvéseik, 
politikájuk miatt nem képesek tartósan megszervezni és végig 
vinni hadászati együttműködésüket; a hadászati együttműkö
dés tartalmát és formáit alapvetően sohasem az egyes hadvezé
rek szubjektív gondolat- és érzésvilága, hanem a kitűzött hábo
rús cél egyértelműsége (vagy annak hiánya) határozza meg; a 
szövetséges hadseregek súrlódástól mentes hadászati együttmű
ködésének fundamentuma a tagállamoknak a háború végcéljá
ban kifejezésre jutó politikai érdekazonossága; a kölcsönös bi
zalom és az önkéntes alárendelés elve alapján létrehozott főve
zérlet az egységes akarat leghatásosabb szervezeti formája. 

II. A korszerű haditechnika tömeges alkalmazásának 
szerepe a harc megvívásában 

Az első világháború katonai előkészítésében jeleskedő ve
zérkari főnökök, hadseregfelügyelők és más magasabb beosztás
ban szolgálatot teljesítő tábornokok és tisztek érthetően sokat 
foglalkoztak a hadászat kérdéseivel, amely gondolatok azután 
a haditervekben öltöttek testet. Tervezgetéseik során sok min
denre gondoltak, sokfajta szempontot figyelembe vettek, sok
féle nehézséggel számoltak, képzeletük mégis csak részben tudta 

ffl Douglas Haig (1861—1928) táborszernagy; részt vett Anglia szudáni, dél
afrikai, indiai katonai akcióiban; a világháború kezdetén hadtestparancsnok, 
majd (1915-től) az angol expedíciós hadsereg főparancsnoka. 

50 H e n r i Phi l ippe Pé t a in (1865—1951) marsa l l ; 1917—1918-ban a francia had 
erő főparancsnoka; 1940. április 16-án miniszterelnök, kapitulált a németek előtt 
és a vichyi kormány élére került; 1944-ben halálra ítélték, de De Gaulle élet

fogytiglani börtönre változtatta a halálos ítéletet. 
51 John Joseph Pershing (1860—1948) tábornok; 1917-ben az Európába áthajó

zott amerikai hadsereg főparancsnoka; 1921—1924̂ ben az amerikai haderő vezér
kari főnöke. 

f>2 Konkrét formában először 1917 februárjában' vetődött fel az egységes fő
vezérlet kérdése. Ez ellen Haig határozottan tiltakozott. — 1917. november 4-én 
elhatározták a „szövetségközi legfelsőbb haditanács" felállítását. — Amikor 1918 
tavaszán a németek ismét megközelítették a francia fővárost, s a brit—francia 
hadsereget a kettészakítás veszélye fenyegette, Fochot kinevezték főparancsnok
nak (1918. március 241.) — A. D. Cooper i. m. 23-4—235., 327., 377—378., 382—383. O. 
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előrelátni a jövőt, az újat. A fejlődő technika egyes új eredmé
nyeinek hadicélokra való felhasználását csak esetlegesen ter
vezték,53 mindössze a géppuskák és a gyorstüzelő tüzérségi lö
vegek tömeggyártását szorgalmazták. Ez a jelenség összefüggés
ben volt azzal is, hogy a hadászat ési a harcászat terén sem gon
doltak lényeges változtatásokra, s a hadműveletek várható le
folyását még az úgynevezett „manufakturális hadviselés" nor
máival mérve képzelték el. Például a német militaristák teó
riája szerint — éppen a nagy tömegek, a nagy távolságok és a 
gyorsan végrehajtandó manőverek következtében — a hadvezér 
zsenialitásának elsősorban és főképpen a háború, a hadjárat 
megtervezésében, megszervezésében és az akciók kezdési idejé
nek helyes megválasztásában kell megmutatkoznia, — menet 
közben' az lesz a hadvezér feladata, hogy gondoskodjon az után
pótlásról és hősiességre lelkesítse a katonákat. Jellemző, hogy 
Moltke sem vezette 1914 őszén a Franciaország elleni hadjára
tot, ennek következtében a tervezett nagy csapás — előre nem 
számított nehézségek miatt — egymással csak lazán összefüggő 
hadműveletekre töredezett a hadseregparancsnokok egyéni 

> helyzetmegítélése és elhatározása szerint.54 

A nem várt állásháború kialakulása után a hadviselés 
„manufakturális" jellege fokozatosan a hát térbe szorult és a 
korszerűsödő haditechnika viszonylagosan tömeges alkalmazá
sával új szakasz kezdődött a háborúk történetében: a háborúk 
gépi korszaka. 

A négy esztendőn át tartó elkeseredett küzdelem arra kény
szerítette a hadviselő feléket, hogy az emberi ész teremtő ere
jét is maximálisan a háború szolgálatába állítva fokozzák a 
hadseregek ütőképességét a támadásban és növeljék ellenálló 
szilárdságát a védelemben. Ilyen törekvések eredményeképpen 
jelentek meg azután — viszonylagosan tömeges mennyiségben 
— azok a még kezdetleges, de új fegyverek és harceszközök a 
harcmezőn, amelyeknek tökéletesítése és valóban tömeges le
gyártása után új fegyvernemekkel gazdagodtak a fegyveres 
erők. Annak állandó szem előtt tartásával, hogy miként lehetne 
a fegyveres harcot még hatásosabban és eredményesebben meg-

53 1906; „Nálunk (Ausztria—Magyarországon) még nincsenek állandóan szer
vezett géppuskás osztagok. . . már rendszeresítve vannak Angliában, Németország
ban, Oroszországban; kísérleteznek Franciaországban és Olaszországban . . ." (A 
hadsereg; képes folyóirat — Arad 1906., 12. sz. 293. o.) — 1910: „Így tehát kétsé
gen kívül a kormányozható léghajó lesz a biztosabb bombavető. A repülőgép 
tehát egyelőre főleg csak felderítő és megfigyelő feladatokra használható". (A 
hadsereg. . . 1910. 10. sz. 141. o.)—1914. november: „Aktív harceszközként a repülő
gép kevésbé jön számításba." (Külügy-Thadügy; hetilap, Bp. 1914. november 24.) 

54 v ö . Mészö ly J . : I I . V i l m o s „ h u l l ó l e v e l e i " , B p . 1933. 39—40. o. 
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vívni, természetesen megváltozott a hadseregek szervezése és 
harcmódja is. 

A géppuska. A XIX. század vége felé, amikor megkezdődött 
a gyalogság átfegyverzése az 5—8 töltényt befogadó ágytáras 
ismétlő puskákkal, >a fegyverkonstruktőrök sorozatlövő puska 
megszerkesztésére fordították alkotni vágyó érdeklődésüket — 
és az angol—búr háborúban már meg is jelent a géppuska.55 

Az új gyalogsági nehéz-fegyver, a nagyobb lőtávolságból és 
tűzgyorsaságból fakadó előnyök miatt — valamennyi hadsereg
ben rendszeresítésre került.56 Jól használták már az orosz— 
japán háborúban is, de igazán közkedvelt, egyben rettegett fegy
ver valójában csak a világháborúban lett, amikor a géppuskák 
a védelem gerincét képezték.57 A géppuska óva intette a pa
rancsnokokat attól, hogy a gyalogos egységek tüzérségi előké
szítés nélkül és sűrű tömeg-rohammal támadjanak a jól kiépí
tett ellenséges védőállásokra. Az állás-háború időszakában már 
a tüzérség is konkrét feladatokat kapott az ellenséges géppus
kák leküzdésében. A harcba vetett harckocsik az ellenséges gép
puska-fészkek megsemmisítésére fordították elsősorban figyel
müket. Amikor a Somme-menti nagy „anyagcsatákban" az an
gol—francia hadseregek tüzérségi tüze teljesen szétrombolta a 
németek állásait, a szinte véletlen folytán épségben maradt 
német géppuskás osztagok képesek voltak megtörni a biztos 
győzelem reményében támadó antant-csapatok rohamát és biz
tosítani azt, hogy a saját tartalékok új és szilárd védelmet szer
vezzenek. Nem csoda, ha valamennyi hadvezetőség arra töre
kedett a háború folyamán, hogy növelje a csapatok géppuska
állományát. E törekvést indokolta az a körülmény is, hogy a 
háború második felében az élő erők pótlása már egyre nehe
zebben sikerült, a zászlóaljak létszáma jelentősen lecsökkent, 
ugyanakkor a csapatok tűzerejét fokozni kellett, s az arcvonal
szélességek sem csökkentek. Amíg a világháború kitörésekor a 

55 Az első (nehéz-) géppuskát Hiram Maxim (USA) szerkesztette. Később 
(típusok): Bergmann, Hotchkiss, Browning, Colt, Rekyl, Odkolek, Cli-Rigotti, 
Skoda, Schwarzlose. 

•r>6 Ausztria—Magyarország 8,0 mm Schwarzlose 
Németország : 
Törökország: 
Olaszország: 
Oroszország: 
Franciaország : 
Anglia: 
Belgium: 
Szerbia—Montenegro: 

(A hadsereg . . . 1915. ill. sz. 177. o.) 
57 vö. összegyűjtött haditapasztalatok. — A XXI. hadtest-, ezred-, zászlóalj-

és századparancsnokainak tapasztalatai alapján összeállítva. Titkos! M. kir. hon
védelmi miniszter 25.896. sz. ein. 1/19-17. Bp. 1918. április hó, 5—8. o. 

7,9 Maxim 
7,65 » ?» 

6,5 ,, 7,62 , ,, 8,0 Hotchkiss 
7,7 Maxim 
7,65 , ,, 7,62 , „ 
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zászlóaljak átlag 2—4 (nehéz-) géppuskával rendelkeztek, addig 
1918-ban már 8—16 (nehéz-) géppuska és könnyűgéppuska (go
lyószóró58) egészítette ki a gyalogos lövészek puskatüzét 

A gáz. A harcoló felek sok mindent elkövettek annak ér
dekében, hogy az arcvonalak áttörésével megrendítsék az állás-
rendszerekkel megerősödött védelmeket és megteremtsék az 
1914-ben kudarcot vallott mozgó-háború új feltételeit. Az alkal
mazott módszereknek az volt az elsődleges céljuk, hogy az arc
vonal áttörésre kiszemelt szakaszán — az ellenség harcképte
lenné tételével és megsemmisítésével — megszüntessenek min
den ellenállást a saját erők útjában. E célból használták a 
gázt is. 

Kezdetben inkább csak az ingerlő („kékkeresztes") harc
gázok alkalmazására került sor. Később azonban a mérgező, az 
élő szervezetet elpusztító vegyi anyagokat is harcba vetették 
(az úgynevezett „sárgakeresztes" gázokat, a német Lost-ot, a 
francia Yperitet, az angol mustárgázt). Először a fejlett német 
vegyipar bocsátott a harcoló hadsereg rendelkezésére nagyobb 
mennyiségben harcgázt, amit az első'ízben és tömegesen 1915 
tavaszán (az yperni támadásnál) használt fel.59 

A harcgáz célbajuttatása fúvóeljárással, vagy tüzérségi lö
vedékek formájában történt. Fúvóeljárással — kedvező szél
irány esetén — rendszerint a védelemben levő ellenség első 
állásaira jut taták el a gázt; tüzérségi gázlövéssel pedig az ellen
séges tüzérségi tüzelőállásokra mértek csapást. Ez utóbbinak 
abban rejlett nagy jelentősége, hogy a gázlövedék nagyobb t e 
rületet fogott le, mint a hagyományos tüzérségi romboló grá
nát hatása, — következésképpen kevesebb lőszerfelhasználással 
gyorsabban ki lehetett kapcsolni a harcból az ellenség ütegeit. 
Egyébként a tüzérségek különös előszeretettel alkalmazták a 
vegyes gránátok célbajuttatását, melynek során a romboló . és 
vegyi harcanyaggal töltött lövedéket lőttek — rendszer nélkül 
— a leküzdendő célokra és a birtokba veendő terepszakaszokra. 
E módszerrel főként a bizonytalansági tényező szerepét kíván- -
ták fokozni a szemben álló felek. 

A h a r c g á z b é n í t ó és pusz t í tó , v a l a m i n t n a g y t e r ü l e t e t l e 
ss Lewis ezredes (USA) szerkesztette az első valóban golyószórót (ún. köny-

nyűgéppuskát) a világháború első éveiben. A cső fölött körben forgó tölténytár
ban 50 töltényt helyeztek el; a golyószóró súlya 12 kg volt. Tömeggyártására 
Angliában került sor. -* A központi hatalmak országaiban a (nehéz-) géppuská
kat alakították át „golyószóróvá". 

59 Ypern-nél : a németek 100 000 kg klórgázt fújtak az ellenség 6 km-es arc
vonalszakaszára; az angolok vesztesége: 15 ezer gázmérgezett (ebből 5 ezer halott). 
Pilch I. i. m, 319. o. 
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fogó hatásának felismerése60 azután arra ösztönözte az imperia
lista államokat, hogy nagy gondot fordítsanak a harcgázok tö
meges termelésére. Hogy a második világháborúban mégsem 
került sor a harcgáz alkalmazására, annak az a magyarázata, 
hogy egyrészt a harcgázokat eltiltó genfi egyezményt61 ismer
ték a népek is és lehetetlen volt e körülményt figyelmen kívül 
hagyni, másrészt pedig — viszonossági alapon tekintve — még 
a fasiszta Németország is rendkívül kockázatos dolognak tekin
te t te a harcgázok harcba vetését. 

A harckocsi. A védelem állásrendszerének műszaki megerő-
dítése és tűzrendszerének alapos megszervezése következtében 
még a leghevesebb tüzérségi előkészítés sem tudott olyan rést 
ütni az arcvonalon á rohamozó gyalogság előtt, hogy annak 
támadása meg ne akadt volna az épségben maradt géppuskák 
és más gyalogsági fegyverek újjáéledő tüzében. Hiányzott az a 
fegyver, az a harci eszköz, amely a támadásokat átsegíthette 
volna a „holtpontokon" és az ellenség gyalogsági (részben tü
zérségi) tüzével dacolva biztosította volna az előnyomulás len
dületét, vagy éppen a támadás viszonylag zavartalan átszerve
zését. Ilyen körülmények tszülték a „mozgó vár" gondolatát, 
amely azután gyakorlatilag a harckocsik formájában realizáló
dott a világháború folyamán. 

Először az angol „tankok" jelentek meg a nyugati' hadszín
téren,62 de hamarosan francia harckocsikkal is benépesültek a 
franciaországi csataterek, —• Németország azonban csak 1918-
ban tudta gyalogos csapatainak harcát az új harceszközzel — 
szerény keretek között — támogatni.63 

Az első sorozatban legyártott angol „Mark I" típusú harc
kocsik 1916. szeptember 15-én nagy riadalmat keltettek a né
metek soraiban. A robosztus, romboid alakú acélszörnyek azon
ban még nagyon lassúaknak bizonyultak, könnyen meghibásod
tak és majdnem egytől-egyig a gyalogságtól elmaradozva, hasz-
navehetetlenül hevertek szerteszét a harcmezőn. Az antant ka
tonai vezetői azonban a kedvezőtlen kezdet ellenére is jövőt lát
tak a harckocsikban és még szenvedélyesebben szorgalmazták 

GO A vegyi harcanyagokkal végrehajtott támadások következtében az első 
világháborúban pl. 75 752 amerikai, 180 981 angol, kb. 190 000 francia, 78 663 német 
katona vált időlegesen v a gy tartósan harcképtelenné (sérült vagy halt meg). A 
hadviselő felek összes gázsérültje (vesztesége) tob. 880 ezer fő volt. (De Sgardelli 
C : A világháború kézikönyve, 1914—1918. Bp. 1935. 367. o.) 

fit Vö. Weininger László V. „Gázháború és nemzetközi jag", Bp. 1928. 66— 
68. o. 

62 Az angol harckocsikísérletek a legnagyobb titokban folytak. A kísérleti 
telepeket „életveszélyes lőtér" táblákkal jelölték, a harckocsikat pedig „vízhordó 
kocsik"-nak, tankoknak nevezték. (Filch i. m. 316. o.) 

63 Az; angoloknál: Mark I—IX., Whippet; a franciáknál: Schneider, St. d i a 
mond, Renault, Peugeot; a németeknél: A 7 V Wagen, K—Wagen. (Uo. 316—318. o.) 
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a konstrukciós hibák kijavítása utáni példányok sorozatgyártá
sát. Az 1917 novemberében lezajlott cambra-i csatában már 
egyszerre 360 antant harckocsi rohanta meg meglepetésszerűen, 
a támadás tüzérségi előkészítése nélkül a német csapatokat. 
Bebizonyosodott, hogy a harckocsik tömeges harcbavetése har
cászati méretekben már az első világháború alatt feltétlenül 
sikerre számíthat. Nyilvánvaló volt, hogy a harckocsik sebessé
gének fokozásával jelentősen fel lehet gyorsítani a támadás 
ütemét, hogy a lánctalpak megfelelő kialakításával a terepaka
dályok okozta nehézségek — az ésszerűség határain belül — 
a minimumra csökkenthetők, hogy a harckocsik megfelelő harc
rendbe való tagozásával és felfegyverzésével jelentős mérték
ben növelhető az élő erők lökőereje és a támadás térbeli ki
tágítása. 

Azokat a harckocsikat, amelyeket csak géppuskákkal fegy
vereztek fel, „ nő "-tankoknak nevezték; „hím"-tankok viszont 
azok a harckocsik voltak, amelyekbe lövegeket is beépítettek. 
A páncélzat vastagsága 5—8 mm, a hatósugár pedig 37—130 km 
között váltakozott. Amíg az első angol—francia harckocsik — 
az alapötletből kiindulva — nagy testű és lomha eszközök vol
tak, addig az 1917/18-ban legyártott és tömegesen harcba vetett 
tankok, éppen a harctéri tapasztalatok figyelembevételével, 
már könnyűségükkel, mozgékonyságukkal és gyorsaságukkal 
hívták fel magukra az érdeklődést.64 Tömeges alkalmazásuk job
ban megfelelt a kitűzött céloknak és a harcászati követelmé
nyeknek, — és század-zászlóalj-dandár szervezésben már ön
álló fegyvernemként jelentek meg. 

A repülőgép. A hadműveletek térbeliségének megnöveke
dése megmutatkozott abban is, hogy a szemben álló hadviselő 
országok nemcsak a szárazföldön és a tengereken, de a levegő
ben is összemérték erejüket. A hadviselés módjának változásai 
szükségszerűen háttérbe szorították a léghajókat, a léggömböket 
s az új követelmények a repülőgépeket helyezték előtérbe. 

1914 augusztusában az antant országok 404, a központi ha
talmak pedig csak 260 repülőgéppel léptek be a háborúba.65 

A másfélszeresen kedvezőbb repülőgép-ellátottság kezdetben 
persze még nem jelentett döntő fölényt az antant számára a 
központi hatalmakkal szemben, mivel a háború első hónapjai
ban főképpen csak felderítésre használták a „légjáró" gépeket. 
Annál is inkább, mert a távolfelderítésre kiküldött lovashad
osztályok egyáltalán nem tudták végrehajtani feladatukat. 

64 V ö . UO. 315—319. O. 
65 U o . 269. O. 
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1915-ben azután — a tökéletesebb felderítő repülőgépek 
alkalmazásával párhuzamosan — megkezdődött a vadász- és 
bombázógépek mind tömegesebb harcba vetése is. A repülő
gépgyártás növekedésére jellemző, hogy 1915-ben az antant 
7300 sárkányt és 10 000 motort, Németország és a Monarchia 
pedig 4800 sárkányt ós 5500 motort termelt. Legfejlettebb a 
francia repülőgépipar volt, s őt követte második helyen a né
met. Később az angol és az olasz repülőgépgyárak is erősen nö
velték termelésüket, — 1916-ban 15 700, 1917- ta i 36 000, 1918-
ban 64 200 darabot gyártottak az antant országai a központi ha
talmak 9100, 21 000, 16 700 darabjával szemben. A nyugati ha
talmak repülőgép-termelésének mennyiségi növekedése tökéle
tes légifölényt tudott biztosítani a németek légiflottájával 
szemben.66 

Amíg 1914-ben a repülőgépek óránkénti sebessége átlag 
120 km, emelkedési magassága 1500—2000 m volt, a későbbi 
években már 8500 m-es emelkedés mellett 200 km/óra sebesség
gel tudtak berepülni az ellenség légterébe.67 

A harci gépek először egyesével és párosával, majd raj- , 
század- és ezred-kötelékben hajtották végre feladataikat. Fel
adataik közé tartozott: az ellenséges állások fényképezése és 
bombázása; az ellenséges csapatmozgások, tartalékok megfigye
lése és bombázása; az ellenséges tüzérségi ütegállások felderí
tése és bombázása; az ellenség figyelő léghajóinak és léggömb
jeinek elpusztítása; az ellenséges repülőgépek leküzdése; az el
lenség ipari központjainak, vasúti csomópontjainak, kikötőinek 
és erődítményeinek bombázása; a saját tüzérség tüzének meg
figyelése, vezetése és a saját harcterület légi biztosítása. 

A repülőgépekkel — az arcvonalak átrepülése által — sike
rült a harccselekményeket áthelyezni a hadműveleti mélységbe, 
sőt egyes gépek a működési hatósugár növekedésével az ellen
ség hátországi területeit is közvetlenül veszélyeztették; 

A gépkocsi. A modern háborúban — amikor a hadműveleti 
cselekmények napok, sőt órák alatt új helyzeteket teremtenek 
az arcvonalak különböző szakaszain és a hadászati tartalékok 
előrevonásának, a csapatok szükséges átcsoportosításának, vala
mint az anyagi utánpótlásnak rövid idő alatt meg kell történnie 
— a gyorsaság döntő tényező lehet. Tisztában voltak ezzel a 
hadvezetőségek már a háborús előkészületek idején is, — hiszen 

66 Franciáknál: Nieuport, Spad, Hanriot, Deperdussin, Moräne, Cbndron, 
Breguet; angoloknál: Sopwith, DeHavilland, S. E., Wickers, Martyn-Syde, Hadley, 
Page; olaszoknál: Macchi, Savoia, Caproni; németeknél: Taube, Focker, Junkers, 
Albatros, Doirnier, L. V. G., Rumpler, Siemens, K. D., Gotha Friedrichscharen, 
Staaken; a Monarchiában: Berg. (Vö. uo. 273—276. o.) 

67 VÖ. UO. 269—2713. O. 
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az időszámvetés alapján levont következtetések határozták meg 
a haditervekben rögzített feladatok egy részét. 

Több országban, hogy a vasúti szállítás kötöttségéből és az 
állati erővel vontatott járművek lassúságából eredő hátrányokat 
némileg csökkentsék, fokozatosan növelték a hadseregek gép
kocsi-állományát s a polgári tulajdonban levő autók mozgósítá
sával is számoltak. Magánszemélyeknek, akik a hadsereg által 
is használható tehergépkocsikat vásároltak, az állam beruházási 
hitelt és — évenként — üzemeltetési költségmegtérítést folyó
sított.68 

A német hadsereg 1300, a francia haderő 6000 gépkocsival 
kezdte 1914-ben a háborút. De attól kezdve, hogy Joffre francia 
főparancsnok 1914 szeptember elején a gépkocsik tömegével 
(köztük nagyon sok alkalmilag igénybe vett párizsi taxival) cso
portosította át az arcvonal közepéről Párizshoz a 6. francia had
sereget, amelynek átkaroló manővere azután a franciák szem
pontjából kedvező fordulatot adott a marnei csatának, vala
mennyi hadseregben több figyelmet fordítottak a gépkocsik 
katonai célokra való felhasználására. A gépkocsigyártás meny-
nyiségi növekedésére jellemző adat az is, hogy a német hadsereg 
gépkocsiparkja 1918 októberében már elérte a 40 000 darabot, 
a franciák gépkocsiállományába pedig -97 300 autó tartozott. 
Továbbá, hogy például a franciák gépkocsikkal végrehajtott 
hadászati csapatszállítása 1914-ben 450 ezer főt, 1918-ban 6 mil
lió 300 ezer főt, a világháború folyamán összesen 23 millió 350 
ezer főt érintett. Széleskörűen elterjedt a nehézlövegek és más 
harci eszközök motoros vontatása, meghajtása, ami szintén előre 
sejttette a jövő fegyveres erőinek gépesítését.69 

Elektro- és műszer-technika. Fejlődés volt tapasztalható az 
elektro- és műszer-technika területén is. A tüzérség közvetett 
irányzással történő tüzelése például megkívánta az irányzó ké
szülékek és műszerek használatát. Különösen nagyot fejlődött 
a fényképezés technikája, s a 25 cm-es gyújtótávolságú fény
képezőgépeket követő 57—70—120 cm-es fókuszú lencsékkel 
felszerelt fényképezőgépek már 7000 m-ig terjedő magasság
ból is tökéletes felvételeket produkáltak. A fényképezés kez
detben szabad kézből történt és madártávlati képek készül
tek; a repülőgépeken rögzített és automatikusan működő fény
képezőgépek pedig már pontos légifelvételeket készítettek. 

A repülők és a tüzérség között fokozatosan a rádióadó és 

68 v ö . A hadse reg . . . 1911. 4. sz. 57. o. 
69 De Sgardel l i C. i. m. 363—364. o. 
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-vevő készülékek vették át az összeköttetés biztosításának sze
repkörét.70 

összefoglalás és általános következtetések. Tény, hogy az 
1914/18. évi világháború első nagy megnyilatkozása és előre
mutató fejlődési szakasza volt a modern, gépi háborúk kor
szakának. Bebizonyosodott, hogy az alkotó ember az eszközök 
és a cselekvési módozatok hihetetlen sokaságát képes előte
remteni és alkalmazni a háborúban is. Kitűnt, hogy a háborúk 
vonatkozásában is érvényes az a marxista tanítás, miszerint 
a termelőerők fejlettségi foka határozza meg alapvetően a fej
lődés ütemét. Jellemző volt erre 1914/18-ban az új fegyverek 
és harci eszközök kigondolása és előteremtése, valamint a ré
giek (az úgynevezett hagyományosok) tökéletesítése és kor
szerűvé tétele, nemkülönben a megváltozott viszonyokhoz iga
zodó új hadászati és harcászati elvek tapasztalati alapon tör
ténő elsődleges feldolgozása és haladéktalan gyakorlati alkal
mazása. Tény azonban az is, hogy az első világháború meg
oldatlanul hagyta az állásrendszerben védelmet szervező had
seregek arcvonalának hadműveleti áttörését és a hadműveleti 
mélységben kivívandó siker hadászati továbbfejlesztését. Az 
objektív és szubjektív okok komplexumából érdemes kiemelni 
azt a tapasztalati jelenséget, hogy a világháború hadművésze
tének újszerűsége és szokatlansága a biztonságra irányuló tö
rekvéseket különösen erősítette. Az óvintézkedések és a vere
ség elhárítását célzó ellenrendszabályok a harc mechanizmu
sában is, valamint a védelmi fegyverek és eszközök előterem
tésében is rövid idő alatt kifejezésre jutottak (páncéltörő löve
gek, légelhárító ágyúk.és géppuskák, gázálarc, lángszóró stb.), 
amelyek a védelem egyéni és kollektív, aktív és passzív esz
közei és módozatai voltak. 

Bizonyos, hogy a természettudomány és a technikai hala
dás eredményeinek felhasználása minden időben a hadfejlesz.-
tési program szerves részét képezte és alkotja. Hatékonysága 
nagy mértékben függ a technikai fejlettség színvonalától, az 
anyagi erőforrások nagyságától, és a szükségletek felismeré
séből fakadó hadászati és harcászati követelményektől. Bizo
nyos, hogy a kor legfejlettebb technikai (és technológiai) szín
vonalán konstruált és harcba vetett harci eszközök hatásosan 
fokozni képesek a fegyveres összecsapás tömegerejét vagy a 
védelem szilárdságát, növelni képesek a hadműveleti terület 
méreteit (szélességben és mélységben), valamint időt takarí

tó Vö. Pilch i. m. 270., 273—275. o. 
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tanak meg. A mind tökéletesebb és sokoldalúan használható 
harci eszközök széleskörű alkalmazásával sok olyan nehézség 
küzdhető le, amelyek a tereppel, a távolságokkal, az évszakok
kal és a napszakokkal vannak összefüggésben. Bebizonyosodott 
továbbá, hogy a modern haditechnikának is csak tömeges 
harcbavetése teremt maradandóan hatásos sikert,71 és sajátos
ságai (előnyei és hátrányai) feltételezik a gondosan megter
vezett, megszervezett és ügyesen kézben tartott együttműkö
dést. Előfordult esetek viszont azt mutatják, hogy a haditech
nika fetisizálása, az élő erők döntő szerepének lebecsülése a 
kudarcok sorozatát vonhatja maga után. Bebizonyosodott, hogy 
a modern háborúnak is legértékesebb alanya az ember, akinek 
magasfokú szellemi felkészültsége és erkölcsi akaratereje nél
kül a leghatásosabb harci technika sem éri el kitűzött célját 
— sem támadásban, sem v é d e l e m b e n . . . 

. . . Hogy hová fejlődött a haditechnika az elmúlt fél év
század alatt, az többé-kevésbé mindenki előtt ismeretes. Az 
automata gyalogsági fegyverektől a rakétafegyverekig, a gép
kocsiktól a szuperszonikus repülőgépeikig húzódó sorban a leg
korszerűbb haditechnika valósággal ' ultramodern konstrukciói 
helyezkednek el — s a titkos arzenálokban atom- és hidrogén
bombák várják sorsuk beteljesülését. 

Hogy mi lesz a sorsuk, azt persze még nem tudjuk. Csak 
annyit tudunk, hogy ha nem lennének háborúra számító im
perialisták a világon, és kizárólagosan csak mi ítélkezhetnénk 
minden legyártott tömegpusztító fegyver sorsa felett, akkor 
biztosan ízekre szednénk szét azokat. Helyzetünkben nem te 
hetünk mást, csak azt, hogy továbbra is ernyedetlenül harco
lunk a békés egymás mellett élés elvének elfogadtatásáért, a 
nukleáris fegyverkezés beszüntetéséért, az általános leszerelé
sért; a népek szabadságáért és barátságáért, a gyarmati rend
szer teljes felszámolásáért, a neokolonialista törekvésekkel 

71 Említésre érdemes az a jelenség, hogy 1914—1918-ban az antanthatalmak 
ismerték fel a fegyverek és harceszközök tömeges harcbavetésének jelentőségét 
(esetleg a technikai tökéletlenség rovására is) — a németek viszont az egyedi, de 
nagy hatású fegyverek és harceszközök harcbavetésével akartak sikert elérni. 
Például: Németország rnég a háború alatt is előszeretettel alkalmazta azi óriás 
Zeppelin-léghajókat, amelyek kétségtelenül nagyobb mennyiségű bombát tudtak 
magukkal vinni, mint a repülőgépek; az egész világot csodálatba ejtette a né
metek 120 km lőtávolságú ágyúja, amellyel Párizst lőtték — de csak hármat si
került a fronton alkalmazni; a K—Wagen óriás harckocsik kezelő személyzetié 
20 fd, súlya 150 tonna, fegyverzete 4 tábori ágyú és 2 géppuska volt —, harcba
vetésükre azonban már nem került sor. 
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szemben, az elnyomás minden formája ellen; a szocializmus 
teljes felépítéséért, a szocialista tábor országainak megbontha
tatlan egységéért; és mindent elkövetünk, hogy — népgazda
ságunk teherbíró-képességéhez mérten — fegyveres erőinket 
a lehető legmagasabb technikai színvonalra emeljük, erősítjük 
a hadsereg erkölcsi szilárdságát és becsülettel végrehajtjuk 
azokat a feladatokat, amelyeket a varsói szerződés katonai 
konvencióinak aláírásával önkéntesen, felelősségünk teljes tu 
datában vállaltunk. 
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AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ KEZDETI IDŐSZAKA 
ÉS A MARNEI CSATA1 

Szabó László őrnagy 

A beszámoló és a hozzászólások az első világháború igen 
sok érdekes problémáját vetették fel. Mindez azt mutatja, 
hogy meglehetősen sok még a gondos elemzésre és megoldásra 
váró kérdés. 

Az első világháború történetének kutatásával és feldol
gozásával kapcsolatban az utóbbi időben egyre gyakrabban 
találkozunk olyan nézettel, mely szerint annak tapasztalatai 
ma már nem aktuálisak és nem nyújtanak a jövő számára kellő 
tanulságokat. Ezt többek között bizonyítja az a tény, hogy 
amíg a második világháború történetéről számos könyv, cikk, 
tanulmány jelenik meg és számtalan előadás hangzik el, ad
dig az első világháború eseményeinek elemzésével történet
írásunk alig foglalkozik. Pedig az imperializmus korának első 
—• az egész világra kiterjedő — háborúja tapasztalatainak az 
összefoglalása, az adott kor politikai és katonai eseményeinek 
elemzése nélkülözhetetlen segítséget nyújt a jelen és a jövő 
katonai problémáinak a megértéséhez is. Hiszen az imperializ
mus belső ellentmondásai ebben a háborúban jelentkeztek elő
ször a legélesebben, és ebben mutatkoztak meg a háború új, 
gépi korszakának jellemző vonásai. Ezért tartom igen nagy 
jelentőségűnek az első világháború kérdéseinek mély, alapos 
vizsgálatát. 

Az első világháború utáni burzsoá történetírás igen sokat 
foglalkozott e háborúval, de egy sor kérdést — mint például 
a háború valódi okát, az állásháború kialakulásának okait, a 
háború új korszakának jellemvonásait és még számos más kér
dést -— vagy egyáltalán nem, vagy pedig helytelenül magya
rázott. Nem foglalkozott például olyan fontos és lényeges kér
déssel, mint a háború kezdeti időszaka. A háború első néhány 

1 Hozzászólás, Balázs József: Az 1914/1918 évi imperialista világháború stra
tégiájának és taktikájának néhány kérdése c. előadásához. 
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hónapjának eseményeit az ún. „döntő csata" szemszögéből 
vizsgálta. 

Clausewitz tanítása nyomán azt hirdette, hogy a háborúk 
kimenetele egy-két „döntő csatától" függ, és ennek alapján a 
marnei csatát az első világháború további sorsára „döntően" 
kiható eseménynek kiáltotta ki. 

Hozzászólásommal szeretném a történészek — elsősorban 
a hadtörténészek — figyelmét ráirányítani az első világháború 
kezdeti időszaka problémáinak és ezzel kapcsolatban a marnei 
csata kérdésének tisztázására. 

A két világháború eseményei arról tanúskodnak, hogy a 
háborúk ún. „kezdeti időszakának" sajátosságai és törvénysze
rűségei gyökeresen különböznek a korábbi időszakoktól. Ezen 
időszak hadműveletei nagy mértékben befolyásolhatják a 
fegyveres küzdelem további menetét. 

Különösen a XIX. század elejétől a szembenálló felek arra 
törekedtek, hogy a háború kezdetén néhány hét, illetve né
hány hónap alatt az ellenségre olyan döntő csapást mérjenek, 
amely lehetővé teszi a háború mielőbbi befejezését. Itt első
sorban Napóleon 1805., illetve 1806. évi támadó hadművele
teire gondolok, de még inkább megmutatkozik ez az 1866. évi 
porosz—osztrák, illetve az 1870—71-i porosz—francia hábo
rúban. 

A kézműipari korszak utolsó századának háborúiban ez a 
szándék nem válhatott általánossá. A kialakuló imperializmus 
korszakától kezdődően azonban a létrejött gépi nagyipar, az 
új energiahordozók (elektromos energia, olaj) megjelenése, a 
robbanómotorok feltalálása a haditechnika, illetve a hadsere
gek eddig soha nem látott méretű fejlődését eredményezte. 
E fejlődés a háborúk új korszakának — a gépi korszaknak — 
kialakulásához vezetett.2 

Az első világháború már a termelőerők viharos fejlődése 
nyomán létrejött haditechnika széleskörű alkalmazásával kez
dődött és ez még fokozottabban állította előtérbe a szemben
álló felek azon szándékát, hogy már a háború elején — annak 
kezdeti időszakában igyekezzenek a győzelem feltételeit biz
tosítani. Ennek megvalósítása akkor még nem sikerült. Az ak
kori katonai teoretikusok hiába számítottak a háború gyors 
befejezésére, a haditechnika — minden fejlettsége mellett — 
ekkor még nem tet te lehetővé a gyors, nagyütemü hadműve
letek végrehajtását. 

2 A világ acéltermelése pl. 1870-től 1900-ig 0,5 millió tonnáról 28,3 millió 
tonnára emelkedett. Az olajtermelés ugyanebben az időben 0,8 millió tonnáról 
20 millió tonnára növekedett. 
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A második világháború eseményei azonban már teljes 
mértékben azt bizonyították, hogy a háború kezdeti időszaka 
a fegyveres harcnak olyan fontos szakaszát képezi, amelynek 
eredményétől nagymértékben függ nemcsak a háború további 
menete, hanem esetleg a végső kimenetele is.3 (L.: Lengyel
ország, Belgium, Hollandia.) 

Még jelentősebbé vált ez az időszak napjainkban a kor
szerű tömegpusztító fegyverek megjelenésével, amelyek meg
léte a háború kezdeti időszakát az egész háború szempontjából 
döntő jelentőségűvé tette. 

A kezdeti időszak problémáját az első világháború előtti 
katonai teoretikusok nem vizsgálták jelentőségének megfele
lően. E fogalom alatt a hivatalos hadüzenettől a szétbontakoz
tatott csapatok határmenti harctevékenységének kezdetéig ter
jedő időszakot értették, amely magában foglalja a mozgósítást, 
a csapatok felvonultatását és összpontosítását, hadászati szét-
bontakoztatását. 

Ez a felfogás nagymértékben leegyszerűsítette a kezdeti 
időszak fogalmát, mert végeredményben csak a háborút köz
vetlenül előkészítő tevékenységet foglalta magában. 

A háború kezdeti időszakának meghatározásánál a szem
benálló felek hadászati céljából kell kiindulnunk. Ezek a célok 
természetesen országonként különbözőek lehetnek, de általános 
jellemzőjük mindenkor az ellenség erőinek megsemmisítése, 
szétverése és a fegyveres küzdelem feladására kényszerítése. 

Ezt a hadászati célt a régebbi korok háborúiban — külö
nösen a napóleoni háborúkban — még sikerült egy vagy né
hány „döntő" csatában elérni. A burzsoá hadtudomány ezek
nek a háborúknak tapasztalataira támaszkodva fogadta el és 
dolgozta ki a „döntő ütközet" elméletét. Az első világháború 
előtti katonai teoretikusok arra a clausewitzi tételre építették 
elméletüket, mely szerint: „A siker akkor a legnagyobb, ha az 
ütközetek egy nagy csatában egyesülnek."4 

A gépi korszak háborúiban, a megjelent milliós hadsere
gek, az új technika korában azonban ezt már nem lehet egy 
„döntő" csatában megvalósítani. A hadászati célt, a végső 
győzelmet — csak megfelelő feltételek kialakítása után lehet 
elérni. Ezek a feltételek a közelebbi hadászati cél elérésében 
öltenek testet. A háború közelebbi hadászati célja tehát olyan 
hadászati előnyök megszerzése, amelyek birtokában biztosít-

3 Ruhle vezérőrnagy: A két világháború kezdeti időszakának jellege. Vojennó 
Isztoricseszkij Zsurnal. 1959. 10. sz. (oroszul). 

4 Clausewitz: A háborúról. Zrínyi Bp. 1961. 287. o. 
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ható a végső győzelem mielőbbi kivívása. Ezeket az előnyöket 
olyan hadműveletek végrehajtásával lehet megszerezni, ame
lyek lehetővé teszik a kezdeményezés megragadását, az ellen
ség főerőinek szétverését, megsemmisítését, vezetésének dez-
organizálását, mozgósításának megakadályozását. E feladatok 
megvalósítása képezi a háború közelebbi hadászati célját és 
ez teremti meg a háború győzelmes befejezésének feltételeit. 

A közelebbi hadászati célt csak az egyik fél érheti el, de 
lehetséges, hogy egyik sem, mint ahogyan ez az első világ
háborúban történt. Végeredményben egy háború kezdeti idő
szaka a közelebbi hadászati cél elérésére indított sikeres, vagy 
sikertelen hadműveletek befejezéséig tart. 

Az első világháború kezdetén a szembenálló csoportosulá
sok a gyors döntésre törekedve már a háború kezdetén olyan 
hadműveleteket terveztek, amelyek rövid idő alatt megterem
tik a háború győzelmes befejezésének feltételeit. Az ilyen 
hadműveletek sikeres végrehajtása volt az első világháború 
közelebbi hadászati célja. 

Nyugaton a németek augusztus 2-án, még a hadüzenet 
előtt, váratlanul megszállták Luxemburgot, majd 3-án éjjel 
az ún. Maas-hadsereg (hat békeállományú dandár, nehéztüzér
ség és három lovas hadosztály) betört Belgiumba, és megkezdte 
támadását a Maas folyó irányába. Ez a támadás a főerők fel
vonultatásának befejezése előtt történt, hogy egyrészt az át
kelőhelyek (Liège, Huy) birtokbavételével lehetővé tegyék a 
később beérkező főerők zavartalan átkelését, másrészt kedvező 
feltételeket teremtsenek a Franciaország elleni támadó had
művelethez, amely Liège-nek augusztus 6. és 17. közötti bir
tokbavétele után, augusztus 18-án meg is indult. 

Ugyanebben az időben a franciák is támadást indítottak, 
hogy a német jobbszárnyat átkarolva megsemmisítsék a tá 
madó német főerőket. A francia—belga határon kibontakozó 
nagyméretű találkozóütközetek, az ún. ,,határmenti csaták" 
során mindkét fél a kezdeményezésért, az ellenséges főerők 
megsemmisítéséért küzdött. 

A küzdelem a németek győzelmével végződött, de a fran
cia főerők megsemmisítése nem sikerült, s azok augusztus 25— 
30. között vissza tudtak vonulni a Marne folyó mögé. 

A keleti hadszíntéren ebben az időszakban hasonló széles 
körű, manőverező jellegű hadműveletek bontakoztak ki, ame
lyekben mind az osztrák—magyar, mind az orosz erők a kez
deményezés megszerzésére törekedtek. A váltakozó sikerű had
műveletek eredményeként szeptember első hetében az oro-
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szoknak sikerült az osztrák—magyar erőket visszavonulásra 
kényszeríteni, de a további sikeres hadműveletek feltételeit 
megteremteni nem tudták. 

A közelebbi hadászati célt, a kezdeményezés tartós meg
ragadását, az ellenfél főerőinek megsemmisítését egyik fél 
sem tudta elérni, egyik sem tudott olyan sikeres hadművele
teket folytatni, amelyek megteremthették volna a háború rö-

. vid idő alatti győzelmes befejezésének feltételeit. Ezzel az. első 
világháború kezdeti időszaka véget ért. 

A háború kezdeti időszakának tartalma tehát, a háború 
előtti nézetekkel ellentétben, a gyakorlatban a határra fel
vonultatott csapatoknak a főerők hadműveleteihez kedvező 
terepszakaszok birtokbavételéért vívott aktív harctevékenysé
geivel, valamint a főerőknek a közelebbi hadászati cél eléré
séért folytatott hadműveleteivel egészült ki. Mindezek alap
ján elmondhatjuk, hogy az első világháború kezdeti időszaka 
a mozgósítást, a csapatok összpontosítását, hadászati szétbon-
takoztatását, valamint a közelebbi hadászati cél elérésére irá
nyuló hadműveletek végrehajtását foglalta magában. 

Közelebbről vizsgálva most már a kezdeti időszak esemé
nyeit, elsősorban a marnei csata helyének és szerepének mély
reható elemzésére kell a figyelmet felhívnom, mert ezzel kap
csolatban még jelentős feladat vár mai történetírásunkra. 
Olyan kérdésnek tartom, amely nemcsak a hadtörténész szá
mára érdekes és fontos, hanem az általános történelemmel fog
lalkozók részéről is érdeklődésre tar that számot. 

Az első világháború után megjelent történeti munkák leg
nagyobb része a csatát az első világháború fordulópontjának 
tekinti és szerzőik azzal, mint a háború további menetére dön
tően kiható eseménnyel foglalkoznak. 

Ez a felfogás még napjainkban is rányomja bélyegét az 
ezzel a korral foglalkozó munkákra. Ilyen szemléletből kiin
dulva foglalkozik e kérdéssel a Honvéd Akadémia 1950-ben 
megjelent „Hadtörténelem" c. jegyzete,5 és hasonló módon 
tárgyalja az 1963-ban megjelent általános gimnáziumi tö r té 
nelemkönyv is, megállapítva, hogy a „Marne-i csata a háború 
egész további menetére döntő befolyással volt: azt jelentette, 
hogy a németek »villámháborús« terve, amely a váratlan r a j 
taütésen és a jobb felkészültségen alapult, összeomlott."6 

Véleményem szerint a kérdésnek ilyen megfogalmazása 
5 „Hadtörténelem" Jegyzet a Honvéd Akadémia számára. Hadtörténelmi 

Intézet. Bp. 1954. H. 257. O. 
6 Történelem, az általános gimnáziumok számára. Tankönyvkiadó Bp. 1963. 

107. o. 
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nem szerencsés és nem pontosan határozza meg a marnei csata 
valódi helyét és szerepét az első világháború eseményeiben. 

Már maga a német tervek „villámháborús" jelzővel való 
említése sem helyes. Tény, hogy a németek 1914-ben nyuga
ton a gyors döntésre alapoztak, de ez még nem villámháború. 
A villámháborús elveket a német katonai teoretikusok a két 
világháború között dolgozták ki és ezek fő jellemvonása a 
légierő és a páncélos magasabbegységek (hadosztályok, had
testek, sőt hadseregek), illetve a légiúton szállított csapatok 
tömeges alkalmazása az ellenség hadászati mélységében. Ilye
nekről azonban az első világháború viszonyai között még nem 
beszélhetünk. 

A továbbiakban részletesebben vizsgáljuk meg a szemben
álló felek terveit és a marnei csatát megelőző tevékenységét. 

A német terv alapgondolata Franciaország leverése volt, 
még mielőtt Anglia és Oroszország teljes erejével beavatkoz
hatna a háborúba. A hadászati célt az ún. Schlieffen-terv 
alapján gondolták megvalósítani, melynek lényege, hogy a bal
szárny két hadserege leköti a francia erők egy részét, míg a 
jobbszárny öt hadserege Belgiumon és Luxemburgon át csa
pást mérve a francia főerőkre, azokat bekeríti és megsemmi
síti. Ennek megvalósításához közelebbi hadászati célként biz
tosítani kellett a Maas-folyó átjáróit és megsemmisíteni a 
Verdun, Givet, Reims térségében feltételezett három francia 
hadsereget. 

A francia terv két feltételezésből indult ki és a végrehaj
tást a németek tevékenységétől tették függővé. így, ha a né
metek főerői Elzász-Lotharingiában vonulnak fel és Belgium
ban nem támadnak, akkor négy hadsereg erőivel terveztek 
csapást Metz irányába, viszont ha a német támadás Belgiu
mon keresztül indul meg, akkor három hadsereggel a németek 
jobbszárnyát, kettővel a balszárnyát átkarolva akarták a né
met hadsereget megsemmisíteni. Ehhez közelebbi hadászati 
célként a jobbszárnyon levő német főerőket kellett volna 
megsemmisíteni. 

Luxemburg megszállása és a Maas-hadsereg betörése nyil
vánvalóvá tette, hogy a németek a második változat szerint 
támadnak, ezért Joffre már augusztus 2-án elrendelte a fran
cia erők átcsoportosítását. 

Augusztus 14-én a franciák befejezték az átcsoportosítást, 
majd 18-án megkezdték a támadást a német jobbszárny ellen. 
A hadművelet elgondolása a német erők szárnyon való lekö
tése mellett, délről észak felé támadva a németeket bekerí-
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teni és megsemmisíteni. A hadműveleti terv szerint a jobb
szárnyon a 3. francia hadsereg a 4. és 5. német hadsereget 
köti le, míg a balszárnyon a belga hadsereg magára vonja az 
1. német hadsereget, majd csapást mér annak jobbszárnyára. 
A főcsapást a 4. és 5. francia hadseregek mérték délről észak 
felé, ehhez Maubeuge körzetéből keleti iránnyal augusztus 
20-tól a felvonulást befejező angol hadseregnek is csatlakozni 
kellett. A szövetségesek a hadművelethez 40 francia, hat belga 
és hét angol gyalog-, illetve lovas hadosztályt csoportosítottak. 

A németek augusztus 18-án befejezve a főerők felvonul
tatását, öt hadsereg, összesen 60 (gyalog- és lovas) hadosztá
lyával szintén megkezdték támadásukat. A főerők a francia— 
belga határon kifejlődött nagyméretű találkozó ütközetekben 
csaptak össze. 

Világosan látszik itt a szembenálló felek szándéka és tö
rekvése a közelebbi hadászati cél elérésére, tehát a háború 
győzelmes befejezése feltételeinek megteremtésére. 

Az augusztus 20—25. között lefolyt küzdelemben a szö
vetségesek hadműveletei nem jártak sikerrel. A közelebbi ha
dászati célt nem sikerült elérni és kénytelenek voltak augusz
tus 25-én megkezdeni a visszavonulást. Az antant hadvezetése 
tehát új helyzet elé került, eredeti tervei helyett újakat kel
lett kidolgoznia és a német főerők megsemmisítésére indított 
támadás helyett kénytelen volt hadászati védelembe átmenni. 
A védelem fő formája a mozgó védelem volt. Az erre vonat
kozó parancsot Joffre augusztus 25-én a következőkben adta 
ki a három francia hadsereg számára: „ . . . a visszavonulást 
utóvédekkel kell fedezni, amelyeket úgy kell kedvező terep
szakaszon visszahagyni, hogy rövid, erélyes ellenlökésekkel. . . 
az ellenség előnyomulása feltartóztassék, vagy legalábbis meg-
lassíttassék."7 

A franciáknak a vereség után sikerült főerőiket a to
vábbi küzdelemre megőrizni, de a németek sikerei mégis nyo
mott hangulatot teremtettek Párizsban. A döntőnek tartott 
csata elvesztése és a francia erők sikertelen ellencsapásai után 
a kormány elhatároztax hogy Párizst elhagyja és szeptember 
3-án Bordeaux-ba menekült. Joffre már a Szajna mögé való 
visszavonulást határozta el, „ . . . csak az időnyereségért küz
dött és már (aug.) 28-án más módok után kutatott, melyekkel 
a stratégiai egyensúlyt helyre tudná állítani".8 

' Rá tz : A marne i csata. Bp. 1921. 56.' o. 
8 Rá tz : i. m. 75. o. 
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A német hadvezetés a határmenti csata után úgy ítélte 
meg a helyzetet, hogy a döntés már megtörtént és a közelebbi 
hadászati célt sikerült elérni. Ez a helyzetértékelés teljesen 
elhibázott volt. A németek ugyan visszavonulásra tudták kény
szeríteni a szövetséges erőket, de a közelebbi hadászati célt, 
a végső győzelem feltételeinek biztosítását, ők sem érték el. 
Ennek ellenére már kezükben érezték a győzelmet. Tappen 
altábornagy, a vezérkar hadműveleti irodájának akkori főnöke, 
visszaemlékezéseiben írja, ,,a győzelem azt a hitet keltette 
a német főhadiszálláson, hogy . . . a nagy döntő csata a 
mi javunkra dőlt el. Ezen »döntő győzelem-« hatása alatt hatá
rozta el a vezérkar főnöke . . . augusztus 25-én, hogy a keleti 
harctér javára erőket von ki a nyugati harctéren."9 

Még jobban megerősítették ezt a nézetet az augusztus 
28—29-én elért újabb sikerek az ellencsapásokat végrehajtó 
szövetséges erőkkel szemben. Ennek hatására megváltoztatták 
eredeti terveiket és most már a franciákat két oldalról beke
rítve, Párizstól keletre akarták megsemmisíteni.10 

Mindezekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy mind 
a franciák, mind a németek a lezajlott határmenti ütközeteket 
tartották döntő jelentőségűeknek és mindkét fél —• ha nem is 
mondják ki — ezeket tekintette a háború egyik szakasza le
zárásának. Ezután a franciák elvesztve a kezdeményezést kény
telenek voltak visszavonulni, a németek, jóllehet a gyors győ
zelem feltételeit nem tudták megteremteni — a francia főerő 
megsemmisítése nem sikerült —, mégis már a végső győzelmet 
akarták az újabb hadműveletekkel elérni. Ennek megfelelően 
a jobbszárny hadseregeinek az eddigi délnyugati irány helyett 
dél, illetve délkelet felé kellett a támadást folytatni.11 

A németek új hadműveleti főiránya lehetőséget adott a 
6. francia hadseregnek, hogy szeptember 5-én a főváros kör
zetéből ellencsapást mérjen az 1. német hadsereg szárnyába. 
Az ellencsapásból a szövetségesek sikeres ellentámadása, a 
„marnei csata" fejlődött ki s a németek kénytelenek voltak 
szeptember 9-én megkezdeni a visszavonulást az Aisne—Vesle 
folyók mögé, valamint a Verdun körüli magaslatokra. 

9 Tappen szerint Moltke úgy ítélte meg a helyzetet, hogy ,, . . . az első ta
lálkozás által a háború már el is dőlt és Franciaország . . . képtelen lesz az első 
vereségek után egységeit újra teljes létszámra feltölteni." (Tappen: Bis zur Marne 
1914. G. Stalling. Berlin, 1920. 8, 9, és 19. toldalak.) 

10 Erre a 6. es 7. német hadseregek sikeres nyugati irányú előretörése kö
vetkeztében volt is lehetőség. Tappen írja, hogy akkor ,, . . . a haderők jobb
szárnyának mozdulataival összeköttetésben az ellenséges haderők bekerítése volt 
kifejlődőben, amely hadművelet az akkori nézetek szerint a háború rövid idő 
alatti befejezését jelentette volna. (Tappen: i. m. 15. o.) 

il Tappen: i. m. 210. o. 
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A szövetségesek, kézbe ragadva a kezdeményezést, szep
tember 13-án újabb támadást indítottak, de ezt a németek 
visszaverték. A két fél most már a szárnyak irányából igye
kezett ellenfelét átkarolni. A kísérletezések egészen a tenger 
eléréséig tartottak. Ettől az időtől kezdve a háború központi 
kérdése, az áttörés problémája került előtérbe, mert a had
színtér teljes szélességében összefüggő állások alakultak ki. 

A németek most már az ellenség védelmének áttörésével 
igyekeztek átkarolható szabad szárnyakat teremteni, de a Fland
riában november közepéig tartó hadművelet nem járt sikerrel. 
Az arcvonalak végleg megmerevedtek és kezdetét vette a há
ború új, ismeretlen formája, az állásháború. 

* 

A marnei csata a német hadászati vezetés hibájának ki
használása következtében jött létre. A szövetségesek a határ
menti ütközetekben elszenvedett vereség és a sikertelen ellen
csapások után egyelőre nem gondolhattak újabb „döntő csa
tára". Bizonyítja ezt Joffre szeptember 2-i parancsa, amelynek 
1. pontja a következőképpen rögzíti a francia hadvezetés szán
dékait : 

,,A hadseregeket az ellenséges nyomás alól ki akarom 
vonni és lehetővé akarom tenni, hogy megerősödhessenek és 
rendezkedhessenek azon a területen, ahol a visszavonulást be 
fejezik."12 

A parancs 2. pontja pontosan meghatározta a visszavonulás 
hátsó terepszakaszát, melyet a Szajna és Aube folyók mögött 
jelöltek ki. 

Támadó szándékra csak a 4. pont utalt, azonban sem a 
támadás helyét, sem idejét nem határozta meg pontosan. 

A parancs hangjából megállapítható,, hogy a francia had
vezetés az új támadást csak mint esetleges lehetőséget vet te 
figyelembe, fő feladatnak a hadseregek ütőképességének vissza
állítását tekintette és ezért a további visszavonulást tar tot ta 
a legszükségesebbnek. 

Szeptember 3-án azonban a franciák részére nyilvánvalóvá 
vált a német támadás új iránya és ekkor a 6. hadsereg előtt 
megnyílt a lehetőség ellencsapás végrehajtására. 

A támadás kérdésében a szövetségesek nem voltak közös 
véleményen. Az angolok folytatni akarták a visszavonulást és 
csak többszöri tárgyalás után sikerült rábírni őket a csatla-

12 Rátz : i. m. 104. o. 
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kozásra.L! A szövetségesek nem is törekedtek a német főerő 
megsemmisítésére, kezdetben csak az 1. német hadsereget akar
ták szétverni. 

A 6. francia 'hadsereg sikeres ellencsapása nyomán meg
induló ellentámadás is lassú ütemben haladt. Az angolok csak 
a támadás 4. napján érték el a Marnet és időt engedtek a né
meteknek az ellenintézkedések megtételéhez. 

Végső soron arra a kérdésre, hogy döntő fordulat volt-e 
a marnei csata a világháború menetében — nemmel kell vá
laszolnunk. 

A csata a németek visszavonulásával ért ugyan véget, de 
a főerők érintetlenek maradtak és a szövetségesek nem tudták 
megakadályozni a rendezett visszavonulást. Egy hadsereg vere
sége és visszavonulása még nem jelent döntő fordulatot a há
ború menetében. Azt hiszem elegendő itt a Nagy Honvédő 
Háború példájára hivatkoznom, ahol a szovjet és bizonyos ideig 
a német hadsereg is a vereség után — visszaszerezve a kezde
ményezést — újabb hadműveletet tudott indítani. A németek 
1914 szeptemberében továbbra is képesek maradtak támadó 
hadműveletek folytatására, amit legjobban a szeptember köze
pétől október közepéig tartó „versenyfutás a tengerig" is bi
zonyít. 

Marne nem okozott döntő fordulatot a háború menetében 
és nem a németek marnei megállása volt az oka az állásháború 
kialakulásának, mint ahogy ezt az első világháború esemé
nyeivel foglalkozó szerzők többnyire állítják. A hadviselésnek 
ez az új módja a marnei csatától függetlenül alakult ki és oko
zója a haditechnika új eszközei és a régi hadviselési módok 
közötti ellentmondás volt. Az állásháború törvényszerűen ala
kult ki annak következtében, hogy a támadó csapatok nem 
tudták a védelem megnövekedett tűzhatását leküzdeni. Hiába
való volt a nagy veszteséggel végrehajtott lovasroham, vagy 
a gyalogság szuronyrohama, a pusztító tűzben minden mozgást 
be kellett szüntetni és a földbe ásva kellett menedéket keresni. 
Ez a marnei csata nélkül is bekövetkezett volna, amit bizonyít 
az is, hogy az állásháború valamennyi hadszíntéren jórészt 
egy időben alakult ki. 

A marnei csata nem zárhatja le a kezdeti időszakot sem. 
A szemben álló felek, mint láttuk, a közelebbi hadászati célt 

13 j.offrenak csak hosszas rábeszélés után sikerült szeptember 5-én Melun-
ben French tábornokot rábírni a csatlakozásra. L. Illustration 1920. február 21-i 
számát, 143. o. 

(Idézi: Rátz: i. ni. 150. o.) 
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nem itt és nem ekkor szándékoztak elérni, hanem még előbb, 
a mindkét fél által döntőnek tartott határmenti ütközetekben. 

A szövetségesek marnei ellentámadása tehát a kedvező 
hadászati helyzet, a lehetőségek gyors felismerése következ
tében végrehajtott sikeres hadművelet volt, de ennél nem több. 
Legjelentősebb eredménye, hogy megtörte a német hadsereg 
verhetetlenségének hitét és súlyosan megtépázta a német had
művészet tekintélyét. 

A következő kérdés nem tartozik ugyan az első világháború 
kezdeti időszakának problémájához, azonban mégis szükséges
nek tartom megemlíteni, mint annak bizonyítékát, hogy az első 
világháborúval kapcsolatban még ma is van olyan kérdés, amely 
tisztázásra szorul. 

A már tárgyalt középiskolás tankönyv 109. oldalán a kö
vetkezőket olvashatjuk: ,,1916 júliusában az antant is támadást 
intézett a Somme folyó mentén, a Verdunre nehezedő német 
nyomás ellensúlyozása céljából. Az antant hatalmas erőket 
vetett be, itt használtak először aknavetőket, lángszórókat és, 
ami a legfontosabb, harckocsikat. A sommei csata a gépekkel 
vívott háborúk korszakának beköszöntését jelentette." (Az én 
kiemelésem. Sz. L.) 

Az események ilyen megvilágítása nem fedi a valóságot. 
A hadművészet fejlődésének, illetve a háború egyes korsza
kainak megállapításánál elsősorban az általános társadalmi, 
gazdasági tényezőket és a haditechnikát kell alapul vennünk, 
mert ezek átalakulása és fejlődése mindenkor fordulatot jelent 
a hadügyben. A társadalmi formációk változásának megfelelően 
beszélhetünk a háborúk rabszolgatartó, feudális, kézműipari és 
gépi korszakáról. 

A háborúk kézműipari korszaka a kapitalizmus győzelmé
vel vette kezdetét és az imperializmus kialakulásáig tartott. 
Fő jellemvonása a tűzfegyverek szerepének növekedése volt, 
bár a siker kivívásában az emberi izomerő továbbra is döntő 
tényező maradt. 

A technikai felfedezések, az új gépi nagyipar az imperia
lizmus kialakulásával egy időben lehetővé tették új, tökéletes 
fegyverek tömeges előállítását. Az emberi izomerő helyett a 
gép, a haditechnika lett a harc megvívásának fő eszköze. Az 
imperializmussal a háború a gépi korszakba lépett. 

Az új technika megjelenése új elvek és harceljárások ki
dolgozását követelte meg. A fejlett közlekedési hálózat lehe
tővé tette a csapatok vezetését és mozgatását nagy kiterjedésű 
arcvonalakon is. A háborúkat ebben a korszakban az általános 
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hadkötelezettség alapján milliós tömeghadseregek — maguk a 
népek — vívták meg. 

A századforduló tájékán lezajlott háborúk —• különösen 
az 1904—1905. évi orosz—japán háború már magukon viselték 
a gépi korszak jellemvonásait, azonban ezek legélesebben az 
első világháborúban mutatkoztak meg. 

Mindezek világossá teszik, hogy az 1916. évi sommei csata, 
de maga az első világháború sem jelentheti a háború gépi kor
szakának beköszöntét, mert ez a korszak már a világháborút 
megelőzően megkezdődött: 

Még egyszer alá kívánom húzni, hogy hozzászólásomban 
nem törekedtem az általam felvetett problémák teljes és min
den oldalú tisztázására. Gélom elsősorban az volt, hogy ráirá
nyítsam a figyelmet ezekre a kérdésekre. 
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AZ OSZTRÁK-MAGYAR KATONAI VEZETÉS 
KÍSÉRLETEI 

A HADSEREG FORRADALMASODÄSÁNAK 
MEGAKADÁLYOZÁSÁRA 

A HÁBORÚ UTOLSÓ ÉVÉBEN* 

Farkas Márton 

Az első világháború történetének kutatása rendkívül SOK. 
feladatot ró történészeinkre. Az elmúlt években történettudo
mányunk főleg a gazdasági és politikai történet kérdéseivel 
foglalkozott, annak kapcsán az első világháború okainak, tör
ténetének és következményének feltárásával jelentős eredmé
nyeket ért el. 

Ma már — szükségszerűen — a vizsgálódást más terüle
tekre is ki kell terjeszteni, így sort kell kerítenünk a szemben 
álló felek, köztük az Osztrák—Magyar Monarchia fegyveres 
erejének az első világháborúban, majd az azt követő nemzeti 
és szocialista forradalmakban betöltött sajátos szerepének- fel
tárására. 

Az elhangzott előadás az első világháború számos hadászati 
és harcászati problémáját vetette fel és oldotta meg sikerrel. 
Én a Monarchia hadseregének néhány fontos kérdésére szeret
ném irányítani a figyelmet. 

Az 1917-es februári orosz polgári demokratikus forradalom 
hatására a világháború megkezdte átmenetét a polgárháborúba.1 

A Monarchia egész területén forradalmi válság bontakozott ki, 
az uralkodó, valamint a felső állami és politikai szervek az 
elkerülhetetlen forradalom kirobbanásának közeli időpontját 
várták.2 Ausztria—Magyarország teljesítőképességének végső 
határáig elment szövetségesei oldalán. Egy további háború
viselés a Monarchia belső összeomlásával és szétesésével fenye-

* Hozzászólás, Balázs József: Az 1914/1918. évi imperialista világháború stra
tégiájának és taktikájának néhány kérdése c. előadásához. 

i V. I. Lenin: Művei 23. k. Bp. 1951. Szikra, 325. o. 
2 A. Graf Polzer—Hoditz: Kaiser Karl. Amaltnea-Verlag. Zürich—Leipzig— 

Wien. é. n. 334. o. 
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getett.3 Czernin gróf külügyminiszter a februári orosz forra
dalom után emlékiratot adott át IV. Károlynak, amelyben 
követelte a megegyezéses béke megkötését az antanttal a nem
zeti függetlenségi harcok, de még inkább a forradalomtól való 
félelmében.4 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom, mely a nemzeti 
kérdést összekapcsolta a proletárforradalom ügyével és dekré
tumával az egész világ előtt deklarálta a munkásosztály nem
zeti függetlenségi harcát is, a pusztulásra ítélt Monarchia ural
kodó osztályainál a legveszélyesebb ellenséggé vált.5 

Ez a felismerés egybeesett az antant és az amerikai impe
rialisták ama politikai és stratégiai irányvonalával, amely a 
Monarchia fennmaradása mellett foglalt állást, azzal a feltett 
szándékkal, hogy Ausztria—Magyarországot a szocialista for
radalom nyugati védőbástyájává tegye.(i A nyugati imperia
listák eme koncepciója a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
győzelme óta Közép-Európa térségét nemcsak a szocialista 
forradalom záróvonalának tekintette, hanem a szovjetellenes 
katonai intervenciók kiinduló bázisának is. 

Ebből a Monarchia vezetői által világosan felismert kon
cepcióból következőleg a hadvezetőség a fegyveres erő felada
tait az alábbiakban látta:7 Mindenekelőtt magát a hadsereget 
kell a szocialista forradalom eszméitől „megmenteni", egységét 
és intaktságát megőrizni,8 hogy a hadsereggel a Monarchia 
területén kibontakozó szocialista forradalmi mozgalmakat le
verjék,9 a nemzeti mozgalmakkal szemben pedig ott, addig és 
úgy fellépni, amennyire azt a Monarchia fennmaradásának 
feltételei megkövetelik (végső soron tehát a dualizmus helyett, 
esetleg egy Bundesstaatot létrehozni).10 Nem kevésbé fontos 
feladatként jelentkezett az AOK (Armeeoberkommando = had
seregfőparancsnokság) számításaiban a már eddig megszállt, s 
újabb akciókkal megszerzett ellenséges területek zálogként való 
megtartása, hogy katonai vereség esetén a meginduló béketár-

3 Polzer : I. m. 362. o. 
i L. Zs igmond: Die Zers tö rung der Österre ich—ungarischen Monarch ie und 

die In te rna t iona len Kräf teverhäl tn isse . Études His tor iques II. Bp . 1960. Ak. Kiadó 
308. o. 

5 V. ö. Zs igmond i. m. 319. o. Kriegsarchiv , Wien K. M. P r ä s . 2—6/7 Abt. 10. 
Kgf. Nr. 61—66. 1918. fetar. l. HXL. 38. hadosz tá ly i ra ta i , első v i lágháborús a n y a g 
935. es. — Op. 29/918. SK. — 1918. Jan. 11. 

6 Wilson amer ika i elnök a kongresszushoz 1918. febr. 11-i üzenetében ennek 
hangot is adott . 

7 Genera lobers t Arz : Z u r Geschichte des Grossen Krieges 1914—1918. Rikola 
Verlag é. en. 86. o. 

8 HIL. I. vh . 935. es. M. kir . 38. ho . i ra ta i 364. Op. — 1918. febr. 9. 
9 Arz : Kampf und Sturz der Mit te lmächte Wien 1937. 96. o. 
10 Arz : i. m. Arznak n e m volt elvi kifogása a Bundess taa t ellen, csupán a 

hábo rú u tán ta r to t ta megvalós í tha tónak , v. ö. 107*—109. o. 
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gyalásokon engedményeket csikarjanak ki.11 Végül a hadveze
tőség komoly szerepet szánt a hadseregnek a Szovjet-Orosz
ország elleni fegyveres intervencióban.12 

Az AOK stratégiai elképzelései a Monarchia uralkodó kö
reinek álláspontját fejezték ki. Különösen megerősödött ez a 
stratégia azután, hogy a németek 1918-as tavaszi nagy, nyugati 
offenzívája, valamint a Monarchia júniusi piavei támadása 
kudarcba fulladt. Az 1918 augusztusi spai megbeszélésen, ame
lyen IV. Károly és II. Vilmos utoljára találkozott, Hindenburg 
és Ludendorff egyetértett a Monarchia stratégiai vonalvezetésé
vel, sőt Ludendorff kijelentette, hogy Németország is a straté
giai védekezésbe megy át az augusztus 8-i események miatt.13 

A hadvezetőség — bár az urlakodó osztályok egyes körei
nek véleménye a Monarchia fennmaradásának módját illetően 
eltérő volt — szívós következetességgel munkálkodott a had
sereg, s vele együtt a Monarchia megmentésén. 

A hadvezetőség fáradozásai azonban eredménytelenek ma
radtak. A k. u. k. haderő felbomlott és széthullott.14 Nem vált 
a szocialista és a nemzeti forradalmi mozgalmak megakadá
lyozásának ill. leverésének eszközévé,15 nem mentet te meg a 
Monarchiát.16 És mint ahogy nem sikerült a megszállt te rü
letek zálogként való kijátszása sem, úgy nem tudták egy haté
kony szovjetellenes intervencióba sem felhasználni a felbomló 
hadsereget.17 

Az AOK-nak a fentjelzett kérdéssel kapcsolatosan igen 
rossz tapasztalatai voltak. A februári orosz forradalom, de még 
inkább a Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatására, azok
nál a csapatoknál, amelyek közvetlenül érnitkezésben álltak a 
forradalmi érzelmű orosz katonatömegekkel és a keleti megszállt 
területek ugyanezen eszméktől átitatott lakosságával, csakha
mar a bomlás meggyőző jelei mutatkoztak.18 Ezt a bomlási 
folyamatot siettették a hátországi nyomort és forradalmi vál
ságot leíró, hazulról kapott levelek, a szabadságról visszatért 
katonák agitáció j a, a baloldali sajtó békekampánya és a négy-

11 V. ö. Arz: 262—272. o. Zur Geschichte des grossen Kr ieges . 
12 A r z : i. m. 238. o. 
13 Arz : i. m. 284. o. 
té B a t t h y á n y T i v a d a r : Beszámolóm. Szerző k iadása é. n. 9. o. 
15 József főherceg: A v i lágháború , ami lyennek én lá t tam. MTA k iadása 1934. 

563. o. 
16 József főherceg i. m. uo . 
17 K r a u s s , A.: Die Ursachen u n s e r e r Nieder lage (Er innerungen und Urtei le 

aus dem Weltkrieg) J. F . L e h m a n n s Verlag, München 1923. Uo. 266—271. o. 
18 HIL. m. k i r . 40. ho. i ra ta i , 80. honv . gy. ddr . pa r - ság Op. 361/5—1917. de

cember 27. 
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éves háború nyomán támadt elégedetlenség és elkeseredett
ség.19 

1918. március 11-én már a délnyugati fronton: Farrában, 
Féltre mellett olyan katonákat fogtak el, akik a bolsevik kor
mánynak a német proletariátushoz és hadsereghez intézett fel
hívását tartalmazó röpiratokat terjesztettek a legénység köré
ben.20 Ez a körülmény többek között azzal magyarázható, hogy 
az 1918. március 3-i bresti béke után a csapatok egy részét a 
keleti frontról először a hátországba szállították, majd meg
határozott idő eltelte után a délnyugati frontra Vitték. A hát
országban elhelyezett csapatok különböző rendfenntartó szolgá
latot láttak el (Assistenztruppék) és a rekvirálásoknál segéd
keztek. A Monarchia belső területén uralkodó forradalom előtti 
viszonyok még inkább hatottak rájuk. A hátországi csapatok 
1918 elején egy sor lázadást robbantottak ki,21 elsősorban azok
ban a helyőrségekben, ahol a háborús nyomorúság különösen 
nagy volt. Habár ezeket a lázadásokat leverték, mivel azok 
meglehetősen elszigeteltek voltak, a Monarchia hadseregében 
kibontakozó forradalmi megmozdulások veszélyére hívták fel 
a hadvezetőség figyelmét. 

A februári lázadásokban már tevékeny szerepet játszottak 
azok a volt hadifoglyok, akik az 1917 decemberében, a szovjet 
kormánnyal kötött fegyverszünet után tízezrével lépték át az 
arcvonalat és áramlottak haza a Monarchia területére. A „haza
térők", akik huzamosabb idő óta Oroszországban éltek és végig
járták a forradalom iskoláját, a szocialista és nemzeti eszmék 
birtokában nemcsak a hadsereg egységét veszélyeztették, hanem 
a Monarchia társadalmi rendjét is. Az oroszországi hadifogoly
táborokban megalakult forradalmi komitékbe a hadifoglyok 
nagy része belépett és részt vett a forradalmi harcokban.22 Bár 
világnézetük nem volt egységes, hiszen — elsősorban a nem
zetiségiek — a szocialista forradalomban a nemzeti felszabadító 

19 HIL. m. kir. 20. honv. ho. iratai, 667. es.—Op. Nr. 765—1918. február 13:ho. 
parancsnokság elrendeli, hogy a mögöttes országrészekből az arcvonalba bevonuló 
katonák közül azokat, akik lázító agitációt fejtenek ki, ellenséges propaganda-
és sajtóanyagot terjesztenek, azoinnal le kell tartóztatni. V. ö. HIL. I. világháború. 
3584 cs. HM. 5577/elnöki l.—1918. ápr. 5.: A hadrakelt seregnél a szocialista for
radalmi mozgalmak nyomait fedték fel. A levelezés cenzúrázása alapján sok le
génységi egyént bíróság elé állítottak. A levelekben a katonák részint sztrájkra, 
részint forradalom kirobtoantására való felhívását találták. A katonák a kitörő 
forradalomhoz való csatlakozásukat jelentik be. 

20 HIL. I. vh. 935 cs. m. kir . 38. h o n v . ho. i ra ta i . Nanr . 75—1918. ápr . 14. 
21 József fhg, i. m. 518—519. 1.:1918. jan. 30: a 305. honvédgyalogezred pót

zászlóalja Sajóecsegen, febr. 1: a haditengerészet Cattaróban, febr. 11.: a 22. gya
logezred Mostarban, febr. 11-én a 36. lövészezr. Zelenicán, febr. 14: 53. gyalogezr. 
Trebinjében lázadt fel. 

22 Ka, Wien—KM. P rä s . 83—8/12—5—MI 1300/res —Tóth belügyminisz ter b i 
zalmas leirata a főispánokhoz. 
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harc diadalát látták és csak kisebbségük jutott el az osztály
uralom megdöntésének felismeréséhez, mozgalmuk a Monar
chia uralkodó osztályaira nézve mindenképpen veszedelmes 
volt. 

A hadsereg-főparancsnokság ugyanakkor az embertartalé
kok kimerülése miatt nem nélkülözhette a hazatérők több száz
ezres tömegét. A „hazatérők" újonnan felfegyverzett alakula
tait részint a délnyugati, majd később a déli fronton (mintegy 
80 hadosztályt, 6000 főt számítva hadosztályonként = 500 000 
fő), részint a keleti arcvonalon a „bolsevizmus terjedésének 
megakadályozására" (12 hadosztályt) szándékoztak felhasz
nálni.23 Nem voltak jelentéktelenek azok az egységek sem, 
amelyeket a hátország „belső rendjének fenntartására" kíván
tak alkalmazni.24 

Az 1918 eleji lázadások tanulságait levonva, a hadveze
tőség egy sor új intézkedést hozott. 1918 márciusában vissza
állították a kikötést és a kurtavasat,25 elrendelték az állandó 
cenzúrát és a katonai szállítmányok ellenőrzését,26 március 
20-val kihirdették a statáriumot a katonaszökevények ellen,27 

megerősítették a karhatalmi osztagokat és felállították a fegyel
mező büntetőalakulatokat.28 A volt hadifoglyok elleni külön
féle rendszabályok bevezető lépéseként pedig 1918. február 
1-én felállították a kolozsvári, lembergi és lublini hadsereg 
kerületi parancsnokságok hadifogoly vesztegzár-állomásait.29 

A tömegesen hazatérőket, amint azok az arcvonalat átlépték, 
az ún. határmenti átmenő-állomásokon összegyűjtötték, majd 
az említett vesztegzár-állomásokra irányították, ahol állam
polgárságuk alapján különválasztották őket. A legénységi állo
mányú egyéneket 14 napig karanténba zárták és elrendelték 
ellenük a politikai szűrővizsgálatot. A vizsgálat szerint 3 kate
góriát különböztettek meg. Az elsőbe a feltehetően gyanútla
noknak minősülők kerültek, a második csoportot „a kétesek" 
(aggályosok), míg a harmadikat a „gyanúsok" alkották.30 A gya
nútlanok a kétheti vesztegzár után bevonultak a vesztegzár-
állomásokat irányító hadseregkerületek ún. kiképző csoport
jaihoz. A legénység négy hétig gyalogsági kiképzést kapott 
(közösök, honvédek, népfelkelők egyaránt) és megindultak elle-

23 KA, Wien—FASt, r e s . 808—1918. AOK Ev. p r . Nr . 16 000. 
24 Arz i. m. 201—202.' o. 
25 KA, Wien—KM Eri . Abt . 5—Nr. 2076/—1918. márc ius 17. 
26 HIL. I. -Wh. 3584 CS. HM. 2149/Eln.—1918. 
27 Az Est 1918. ápri l is 27-i szám. 
28 HIL. I. vh. 3599 es.—AOK Op. Nr. 105 000 1918. ápr i l i s 12. 
29 KA, Wien, KM P r ä s . b . 2—6/7—1918. f eb ruá r 1. 
30 uo. -
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nük az igazoló eljárások.31 A kéteseket 14 napi vesztegzár után 
erős karhatalmi fedezettel a budapesti, bécsi és szarajevói ka
tonai bíróságoknak adták át.32 1918. január 28-án Bécsben a 
Hadügyminisztériumban tartott értekezleten elhatározták, hogy 
a gyanúsok számára két átmenő-büntetőtábort állítanak fel, a 
magyar állampolgároknak az Esztergom melletti Kenyérmezőn, 
az osztrák honosoknak pedig a Bécs melletti Wieselburgban.33 

Mindkét tábort szándékosan helyezték ezekbe a helységekbe, 
mivel nagy városok közelében való telepítésük nem volt kívá
natos. Eredetileg a táborokat 6000 fő befogadására tervezték, 
de később ez a férőhely kevésnek bizonyult. A táborok köz
vetlenül a bécsi és a pozsonyi katonai kerületi parancsnokság 
alá voltak rendelve, utasításokat pedig a Hadügyminisztérium
tól és az AOK Nyilvántartási Osztályától kaptak. Az idekerült 
gyanúsok válogatott fegyelmezési és egyéb büntetési procedú
rán estek keresztül, a súlyos politikai vétséget elkövetőkkel 
szemben az említett katonai kerületi bíróságok hoztak ítéletet. 

Közben állandóan folytak az egyelőre megbízhatóknak tar
tott legénységgel szemben az igazoló eljárások és a gyalogsági 
kiképzés. Mindkettőnek sajátos célja volt. Az igazolási eljárás
sal felfedett újabb kéteseket és gyanúsokat azonban már az 
illetékes póttestek hadbíróságainak adták át. A gyalogsági ki
képzés egyébként fegyelmező gyakorlatokból állott, menetelé
sek, csuklózások, váratlan riadóztatások váltották egymást, hogy 
a legénységtől a feltétlen vak engedelmességet kikövetelhes
sék.34 

A kiképzőcsoportokat a legdurvább személyzettel látták el, 
többnyire büntetésből helyeztek ide tiszteket és altiszteket. 
A „hazatérőket" a legnagyobb elkeseredéssel töltötték el a 
mindennapos vexatúrák, a kiképzők brutalitása, a rossz élel
mezés, a sűrűn tartott motozások és a legénység körében ki
épített „bizalmi hálózat" tevékenysége.35 Az igazolási eljárások, 
amennyiben nem fejeződtek be a kiképzőcsoportoknál, folyta
tódtak a póttestek által kijelölt ún. elosztóállomásokon, ahová 
a hazatérők négyheti kiképzés után kerültek. Itt megállapí
tották ki-ki illetékes póttestét, az újonnan felfedett kéteseket 
és gyanúsakat most már a kiegészítő-parnacsnokságoknak, ill. 
utóbbiakat a kenyérmezői és wieselburgi büntetőtáboroknak, 
vagy a kiegészítő-parancsnokságok bíróságainak adták át. 

31 KA, Wien, KM P r ä s b . 2—6/7—1918. f eb ruá r 1. AOK Op. Nr. 32 856. 
32 HTL. I. Vh. 3635 CS. HM 3798/Eln. 3.—1918. m á r c i u s 12. 
33 KA, Wien, KM P r ä s b . 2—6/7—1918. f eb ruá r 1. és KM 10. Abt . K G F Nr . 

8000 1916. f eb ruá r 5. 
34 KA, Wien, KM P r ä s . b . 83—11/5—1918. 
35 KA, Wien, KM P r ä s . b . 53 1/1—2—918. AOK Fb . Nr . 2600—918. f eb ruá r 14. 
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A megbízhatóknak minősültek pedig elvben négyheti sza
badságra hazamentek.36 

A többszöri szűrés nem járt eredménnyel. Az elhárító szol
gálat csakhamar jelentette, hogy a szabadságra utazó „kifogás
talanok" lázítanak és bolsevik röplapokat osztogatnak a polgári 
lakosság körében. Ezért az AOK elrendelte, hogy a szabad
ságra utazó legénység összes csomagját, holmiját, váratlan rajta
ütéssel át kell vizsgálni és az embereket tetőtől-talpig meg
motozni.37 

Az AOK egyben felkérte a miniszterelnököket és a belügy
minisztereket, utasítsák a helybeli polgári hatóságokat a sza
badságra hazatérők állandó razziázására, a kétesek és gyanúsak 
összeszedésére és az illetékes kiegészítő-parancsnoksághoz erős 
katonai kísérettel történő előállítására.38 A szabadság letelte 
után mindenki köteles volt bevonulni illetékes póttestéhez, ahol 
újabb négyhetes kiképzés után beosztották a frontra induló 
menetszázadokba.39 

Az imperialista háború iránti gyűlölet, a háborús nyomo
rúság, az otthon látott állapotok annyira felfokozták az elke
seredést és a béke utáni vágyat, hogy a szabadságolt katonák 
tízezrével tagadták meg a bevonulási parancsot és inkább el
bújtak az erdőkben (Morvaország, Horvátország, Szlavónia) 
vagy az Alföld kukoricásaiban. A m. kir. csendőr főfelügyelő 
1918 júniusában mintegy 250—300 ezer főre becsülte csupán 
a Magyarország területén kóborló katonaszökevények számát.40 

Ez a szám azonban állandóan növekedett a póttestektől, vala
mint ezek menetszázadaitól megszökött, puskával, géppuskával 
s lőszerrel felszerelt katonákkal. A katonaszökevények, akik
nek egy része zöldkádernek nevezte magát, az ellenük kiküldött 
hatósági közegeket tűzharccal fogadták.41 

1918 májusában és júniusában a póttestekhez bevonult 
„hazatérők" sorozatos lázadásokat robbantottak ki. Az AOK-
nak csak igen nagy erőfeszítésekkel sikerült a lázadásokat 
megfékeznie.42 

36 HIL. I. vh . 3598 es. HM 3798/Eln. 3.—1918. m á r c i u s 12. 
37 HIL. I. vh . 3598. cs. HM 1. hads . i r a t a i Na. Nr. 480—918. márc ius 10. 
38 KA, Wien—FASt 215 res . 918. jú l ius és KM P r ä s . b . 83—812—5—910. 
39 KA, Wien, KM. P r ä s . b . 2—6/7—918. f eb ruá r 1. 
40 HIL. I. Vh. 3600 CS. HM 14 652/Eln. 15/a—7845—1918. j ú n i u s 26. 
41 Bendeleti Közlöny. HM 5020/Eln. 3.—«18. 
42 József fhg i. m . 518—519. o. m á j u s 13. A 17. gy. ezr. mene t százada i J u d e n -

b u r g b a n , előtte való n a p o n a f ront ra induló mene tszázad R imaszomba tban , m á 
j u s 20. a 6. és 58. gy. ezred és a 7. lövészezred pó ta laku la ta i Lub l inban , a 6. gy . 
ezred egységei Pécset t , a 21. lövészezred pótzászlóal ja m á j u s 21-én R u m b u r g b a n , 
m á j u s 24: a 97. gy. ezr. R á d k e r s b u r g b a n , j ú n i u s 4-én a 71. gy. ezr. K r a g u j e v á c -
ban , j ú n i u s 26-án a 29. vadászzászlóal j Losoncon lázadt fel. 
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A lázadások azonban elszigeteltek maradtak, mert sem a 
fronttal, sem a hátországi egyéb alakulatokkal nem volt kap
csolatuk, de hiányzott az összeköttetés a helyi háborúellenes 
erőkkel is. A lázadások kirobbantásában igen jelentős szerepet 
játszottak — különösen a június 4-i kragujeváci lázadásban — 
a póttesteknél működő titkos kommunista sejtszervezetek/13 

A májusi, júniusi katonai lázadások leverésével a hadsereg 
egységének megőrzéséért és forradalmasodásának megakadá
lyozásáért folytatott szívós küzdelem első szakasza lezárult. 

A lázadások leverése után az AOK elrendelte a szabad
ságról bevonultak újabb fegyelmező foglalkoztatását a póttes
téknél,44 de a júniusi lázadások és a sikertelen piavei offenzíva 
tanulságai alapján a hadvezetőség az eszmei-ideológiai offen
zívát helyezte előtérbe, kiépítve annak bonyolult szervezetét: 
az ellenséges propaganda-elhárító szervezetet, melynek tevé
kenységével, az ún. „hazafias oktatással", a forradalmi eszmék 
továbbterjedését vélte ellensúlyozni és a hadsereg harci mo
rálját felemelni. Ez természetesen nem jelentette az eddig al
kalmazott módszerek és eszközök érvénytelenítését, de hozzá
juk kapcsolódott az új: a hazafias oktatás. 

A „felvilágosító propaganda" a Monarchia hadseregében 
nem volt újkeletű. A háború folyamán különböző előadásokat 
tartottak a katonák körében az ellenséges propaganda hatásá
nak leküzdése céljából. Ennek a propagandamunkának az irá
nyítása az AOK sajtó-főhadiszállásának irányítása alatt állt, 
eredményei azonban siralmasak voltak. A hadseregfőparancs
nokság 1918. február 13-án hetenként megjelenő lapot alapított 
(Wochenbericht), melynek cikkeit a tisztek különféle foglalko
zásokon magyarázták meg a legénységnek. A foglalkozásokkal 
kapcsolatosan kiadott parancs különösen nagy súlyt helyezett 
a tábori lelkészek „lélekmentő" munkájára. Ugyanakkor köte
lezte valamennyi alakulat parancsnokságát a katonák hangu
latáról összeállított statisztikai adatok és a propagandatevékeny
ség sikerét vagy sikertelenségét összesítő jelentések kétheten
ként történő beküldésére.45 

Alig 1 hónap elteltével a főhadiszálláson a Hadügyminisz
térium, az AOK és a sajtó-főhadiszállás képviselői megbeszé
lést tartottak, amelyen megállapították az eddig végzett pro
pagandatevékenység teljes sikertelenségét. E megbeszélésen 
br. Waldstätten ezredes közölte az AOK Op. Geh. NR. 1219. 

43 O. L. ME. loi«. XVI. 6570 res . —KM Abt. 10/Kgf. Nr. 49 321—1918. j ún ius 14. 
44 HIL . I. vh. 3600 cs . HM. 17 871/Eln. 4. a.—918. 
45 KA, Wien, HM. 4840/Eln. 1. a.—918. február 13. és AOK Op. Nr. 140 286— 

918. február 23. 
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sz. parancsát, amely előírta egy külön elhárító-propaganda 
szolgálat felállítását, székhelyéül a bécsi Stift kaszárnyát jelölte 
ki és legfontosabb feladatául a bolsevik eszmék leküzdését 
tűzte ki. 

Az alapító AOK parancs előírta olyan tíz-tizennégy napos 
kurzusok-tanfolyamok megszervezését, amelyeken az elhárító 
propagandát irányító agitátorokat képeznek ki.46 Bár a csoport 
felállításának szükségességét kétségkívül a februári katonai 
lázadások váltották ki, megalakulása mégis csak 1918. május 
9-én történt meg, mivel a hadvezetőség ebben az időben a k e 
nyérmezei és wieselburgi táboroktól, valamint a katonai bün
tető rendszabályok brutális alkalmazásától nagyobb sikert 
remélt.47 

A bekövetkező események azonban csakhamar megmutat
ták, hogy az „ellenséges propaganda" céltudatos, szervezett el
hárítására meg kell teremteni a szervezeti feltételeket. Ez annál 
sürgetőbbé vált, minél inkább érezte a hadsereg a májusi és 
júniusi lázadások, valamint a júniusi piavei katasztrófa súlyos 
kihatásait. A németek megsegítésére, de még inkább nyomására 
megindított offenzíva, melynek esetleges sikerétől az AOK 
újabb zálogterületek megszervezését és a németek tehermente
sítését várta, nemcsak hadászatilag, hanem a Monarchia nehe
zen összetartott hadserege állapotára is végzetes következ
ményekkel járt. A dezertálások száma óriási mértékben meg
nőtt. 1918. július 1-től október l-ig a délnyugati, vagyis az olasz 
fronton 250—270 ezer fő szökött meg s vonta ki magát az arc
vonalból.48 

Az AOK 1918. május 20-i Op. Nr. 141 676. sz, rendeletével 
szabta meg az „Ellenséges-propaganda-elhárító Szolgálat (Szer
vezet)" működésének irányelveit.49 Ezek szerint működési t e rü 
lete az arcvonal és a hátországi katonai alakulatok, tevékeny
ségének formája pedig a „hazafias oktatás". 

46 KA, Wien, AOK—FASt 5994 cs. Adj . Nr . 11 612. 
47 Az emlí tet t ké t t ábor t 1918. ápri l is 16-án n y i t o t t á k meg , közben a s t a t á -

riális e l já rásokkal so r ra akasz to t t ák fel a s zökevény k a t o n á k a t . L. az Est 1918. 
május 5-i sz. 

48 Österreich—Ungarns Letz ter Krieg 1914—1918. 7. köt . Herausgeben, v o m 
ös te r re i ch i schen Bundesmin i s t e r ium für Landesver te id igung u n d vorn Kr iegsa roh iv . 
Wien, 1938. Verlag der Mili täwissensohafl ichen Mit te i lungen. 361. o. 1918. jú l ius 1-én 
a ha rc i á l l omány 406 000 fő, a mene t század-á l lomány 252 000 fő, összesen 658 050 
fő. 1918. ok tóber 1-én a h a r c i , á l l o m á n y 238 900 fő, a mene tszázad i á l l omány 146650 
fő, összesen 385 550 fő. Ezek à számok a dé lnyuga t i f ronton levő ha r c i á l l o m á n y t 
je lent ik . A ké t összesített ada t közöt t i kü löbség 273 400 fő, ame lybe n e m számí 
to t ták bele a s p a n y o l n á t h á b a n és a ma lá r i ában megbe tegede t teke t . Jú l ius 1 é s 
ok tóber 1 közöt t a dé lnyugat i f ronton nagyobb ha rc i c se l ekmények n e m vol tak , 
így a szokásos fogyaték minimál i s voit . Minden a lap m e g v a n a r ra , h o g y a 273 400 
fő a frontról megszököt t k a t o n á k lé t számával egyenlő. 

49 KA, Wien. FASt 321 res . 1918. júl ius 31. L. még uo . KM 5 Abt. Nr . 7330. 
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A hátországi katonai kerületi parancsnokságoknak megfele
lően felállították az elhárító szolgálat csoportjait, amelyek vala
mennyi alakulat (helyi parancsnokságok, üzemek, helyőrségek) 
elhárító szolgálatát átfogták. A szarajevói és mostari katonai 
parancsnokságot ilyen szempontból közvetlenül a balkáni meg
szálló erők parancsnoksága alá rendelték. A csoportokat a ke
rületi katonai parancsnokságok által kijelölt tisztek, az ún. ok
tatási referensek vezették, akik közvetlenül a bécsi központtól 
kapták az utasításokat. Ezek a referensek meghatározott számú 
stábbal rendelkeztek, melynek tagjait oktató tiszteknek nevez
ték és feladatuk a csapatoknál kiválasztott elhárító csapat
tisztek kiképzése és irányítása volt. Az elhárító tisztek kikép
zése tanfolyamokon történt, a csoportvezető referenseket és 
stábjaik tisztjeit a Bécsben és Budapesten rendezendő központi 
tanfolyamokra hívták be, akik a tanfolyamok elvégzése után a 
temesvári, pozsonyi, kassai és nagyszebeni katonai parancsnok
ságok csapattisztjei számára szerveztek tanfolyamokat. A kur
zusok anyagát a bécsi központ útmutatásai és a központi tanfo
lyamokon hallottak alapján a referensek dolgozták ki, de .azo
kat az oktató tisztek és a csapattisztek a helyi sajátosságoknak 
megfelelően átdolgozhatták. Az anyag végülis az altisztekhez 
és a legénységhez került, ahol előadások és beszélgetések for
májában feldolgozták. A szükséges szemléltető eszközöket (kü
lönféle sémák, grafikus ábrák, filmek stb.) a csapatok, alaku
latok számára a bécsi és a budapesti szervek juttatták el.50 

E szervezésnek megfelelően csakhamar sor került az elhárító 
szolgálat kiépítésére az arcvonalakon is. A tagozódás hadsereg
parancsnokságok szerint történt. A hátországhoz viszonyítva 
különbség csak abban mutatkozott, hogy a kiképző előadáso
kat minden olyan kisebb alakulat tisztjei számára is megtartot
ták, ahol kettőnél több fizetéses alkalmazott, ill. legalább egy 
olyan tiszt létezett, aki nyelvismeretével a csapatok nyelvére 
lefordított előadásszövegeket, valamint az előadásokat ellen
őrizni tudta.51 Az írásos anyagok megértése céljából a csapa
tokat analfabéta tanfolyamok megszervezésére kötelezték.52 

(A Monarchia történetében először került napirendre a hadse
regnél az írásbeliség kérdése.) 

A magyar Honvédelmi Minisztérium a központi tanfolya
mokat a m. kir. Ludovika Akadémián szervezte meg.53 Á ki-

50 KA, Wien FASt. 321 res. 1918. jú l ius 31. 
31 KA, Wien, FASt 472. res . 1918. augusz tus 29. 
52 Uo. 
53 KA, Wien FASt. 195/március. r es . 1918. jún ius 21. L. még uo. HM. 14 938/ 

E in . 1. 1918. 
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adott utasítás szerint a hadrakelt seregtől és a hátországi ala
kulatoktól, beleértve a közös és a honvéd alakulatokat, had
osztályonként, kerületi parancsnokságonként és a mögöttes 
kórházakból egy-egy főt kellett vezényelni. A vezényeltek 
tiszti szolgát nem vihettek magukkal és elsősorban frontcsapat
szolgálattal, lehetőleg egy idegen nyelven tudó tisztek jöhet
tek számításba. 

A központi tanfolyamok megszervezése 1918 júniusától 
folyamatos volt, a július 1—13 közötti tanfolyam már a har
madik kurzust jelentette. A kurzusok programjában a Monar
chia „ragyogó katonai helyzetét", a piavei vereség okait és az 
oroszországi szocialista forradalom „rémségeit" elemző, a ki
rály és a dinasztia iránti hűséget bizonyító előadások szerepel
tek. Gondot fordítottak a Monarchia területén kibontakozó for
radalmi mozgalmak, munkásmozgalmak, nemzetiségi törekvé
sek megbeszélésére, csakúgy, mint a militarizmus,, valamint a 
Monarchia részéről „igazságos, önvédő háború" népszerűsí
tésére. Az elhárító szolgálat módszereinek megtárgyalása kap
csán különös nyomatékkal hangsúlyozták a „hazatérők" tábo
raiban folyó propagandamunka fontosságát és megjavításának 
szükségességét.54 

A központi tanfolyamokon felkészített oktató tisztek tevé
kenységével az elhárító propaganda munka a hadsereg vala
mennyi alakulatánál megkezdődött. Az illetékes parancsnok
ságok kéthetenként beküldendő helyzetjelentésekre voltak kö
telezve. Ezekből a jelentésekből plasztikusan kidomborodik a 
csapatoknál, a hazatérők táboraiban s egyéb létesítményeiben 
(a militarizált hadiüzemekben is) végzett elhárító tevékenység. 
Az alegységeknél az altisztek tartották a foglalkozásokat. A 
gyakorló terepen és egyéb helyeken összegyűjtött legénység 
először 20—25 perces előadást majd a propaganda elhárító 
szolgálat lapjainak (Heimat, Üzenet, Druzsba) felolvasott cik
keit hallgatta meg s utána szeminárium formájában feldolgozta 
a központi és katonai parancsnoksági segédletben megadott 
anyagot. Utána kérdéseket lehetett feltenni a legénységnek.55 

A foglalkozásoknak ez a része igen fontos volt, mivel a „haza
fias oktatás"-t 1918 júliusában párhuzamba vonták a „Védhír-
szerző szolgálattal", így az oktató tisztek a Monarchia kémel
hárító szervétől különleges feladatokat kaptak.56 Ennek meg-

54 v a t e r l ä n d i s c h e Bi ldungsarbei t . Mit te i lungen de r Fast . Nr . 2. 1918. augusz tus i. 
55 KA, Wien, FASt 593/6. res . 1918. szep tember 17. 
56 KA, Wien, FASt , 346. res . 1918, jú l ius 23. és uo. HM. 16 054/Eln. 1. 1918. 

jú l ius 20. 

411 



felelően állandóan figyelték a legénység hangulatát, ellenőriz
ték a fogságból hazatérők elbeszéléseit. Igyekeztek leleplezni 
a „lázítókat, nemzetiségi izgatókat", felfedni polgári szemé
lyekkel való kapcsolatukat, kikutatni a különböző hírek forrá
sait, feltárni az alakulat „belső bajait", ellenőrizni a legénységi 
leveleket. A kérdések feltevése e foglalkozásokon ilyen szem
pontból sok mindent elárult. A leleplezett egyéneket az alaku
latokból kiemelték és katonai bíróság elé állították, vagy a 
már említett büntető táborokba küldték. Gyakran előfordult, 
hogy a foglalkozás sikertelensége miatt az alakulatokat külön
böző fegyelmezési procedúráknak vetették alá, vagy a különö
sen gyanús személyeket az 1918. április 12-ével felállított fe
gyelmező büntető-alakulatokba osztották be. Utóbbi eljárást 
különösen a fronton alkalmazták. Az ide beosztott egyének 
egy büntető alakulatba kerültek azokkal, akikkel szemben a 
büntetések összes válfaja kimerült és 3 hónapon át a legke
ményebb munkát végezték, a fronton vagy az arcvonal mögött, 
az amúgy is silány táplálékot redukálva kapták, kitüntetéseket, 
sapkarózsát nem viselhettek és szabadságra nem mehettek.57 

A Szervezet tevékenységét 1918 augusztusában kiterjesztették 
a polgári hatóságokra is.58 Ettől kezdve átfogta a Monarchia 
mindkét országának katonai és politikai életét. Tevékenységét 
illetékes katonai és polgári hatóságok, társadalmi szervezetek, 
pártok és az egyházak támogatták.59 

A jelentős anyagi áldozatokkal létrehozott szervezet mun
kájának teljes csődjét a parancsnokok értékelő jelentései mu
tatják. 1918. szeptember 17-én a budapesti katonai parancs
nokság jelentette, hogy. a legénységet nem érdeklik az előadá
sok, mivel az őket érintő égető kérdésekre nem kapnak választ. 
Az embereket erőszakkal hajtják a foglalkozásokra, a védhír-
szerző szolgálat tehetetlen, a katonák konokul hallgatnak, tár
saikat nem árulják el. Próbálkoztak ugyan egyes altisztek le
váltásával, de az nem hozta meg a kívánt eredményt. A tisz
tek — minthogy a jelentés mondja — azért buzgólkodnak első
sorban tovább, mert a propaganda és elhárító munka a front 
mögötti kényelmes élet lehetőségét biztosítja számukra. (Ka, 
Wien-FASt 647 Res. — 1918. szeptember 17.) 

57 HIL. I. vh . 60. cs. K u K 1. Gen. K o m m a n d o Nr. 6. AOK Op. Nr. 105 000 a l a p 
ján. 

58 KA, Wien, FAST 423. res . 1918. agusz tus 14. 
59 KA, Wien, FASt 223/máreius 1918. j ún ius 21: Arz vkf. levelet í r t az é rse 

keknek, támogassák a FASt munkáját. Sfcrbensky olmützi érsek válaszában teljes 
támogatásáról biztosította a vkf-et, a többi főpap válaszlevele hiányzik. L. mé£f 
KA, Wien, FASt 662. res. 1918. szeptember 18. 
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A sikertelenség nagysága főleg a militarizált hadi üze
mek „népfelkelőinél" tűnt elő. „Az üzemi munkások ugyanis 
szocialisták, tehát politikailag megbízhatatlanok, így vagy el
lógnak az előadásokról, vagy az előadásokat különféle provo
kációkra használják fel." — mondja a Przemysl-i katonai pa
rancsnokság 1918. július 10-i jelentése.60 A hadügyminiszté
rium ennek következtében 1918. szeptember 17-én valamennyi 
hadiüzemben betiltotta „a hazafias oktatást", mivel „a mun
kásság agitátorai az előadásokat megzavarják és lazításra hasz
nálják fel, s a munkások gyülekeztetése egyébként is a szocia
listák malmára hajtja a vizet."61 

Hasonló eredménytelenségről számolnak be a frontpa
rancsnokságok jelentései. A Conrad hadseregcsoporthoz tar
tozó 11. hadsereg parancsnoka,62 Scheuchenstuel vezérezredes 
már 1918. július 10-i jelentésében kétségét fejezte ki a szer
vezet sikerét illetően. Megállapította, hogy eredmény csak ab
ban az esetben várható, ha arra alkalmas tiszteket tudnak ki
választani, vagyis olyanokat, akik a dinasztia- és a királyhűség 
tekintetében feltétlenül megbízhatók. De vajon léteznek-e ma 
még ilyenek? Amennyiben igen, még úgy is nehezen hihető el, 
hogy a szocialista és nacionalista izgatásoktól megfertőzött, 
éhező, rongyokban levő legénységre komolyabb befolyást tud
nának gyakorolni.63 A csapatparancsnokok augusztusi, szep
temberi és októberi jelentései a „hazafias oktatás" teljes siker
telenségéről számoltak be. Az eredménytelenség okát abban 
látták, hogy az ellenséges propaganda a hátországi események 
és a fronton levő katonaság szinte elviselhetetlen súlyos hely
zete, valamint a „lelkiismeretlen, hazaáruló szocialista és na
cionalista izgatás" miatt hatalmába kerítette a legénységet.64 

A parancsnokságok a legtöbb szemrehányást a hazatérőkből 
összeállított menetszázadok ellen tették. Nem kevesebb vád 
hangzott el a baloldali sajtó „hecckampánya" és a felelős ál
lamférfiak „felelőtlen" kijelentései miatt. A magasabb egysé
gek parancsnokai 1918 augusztusától kezdve állandóan köve
telték az elhárító szolgálat átszervezését, de még inkább a ha
zatérőkből összeállított menetszázadok megfékezését.65 A pa-

60 v . ö. KA, Wien, FASt 273/3 res . 1918. jú l ius 10. 
61 KA, Wien, FASt 657. res. 1918. szeptember 17. KM 5. Abt. Nr. 10 180 res. 
62 olasz front. A hadsereg az Asiago fennsíktól a Brenta folyóig húzódó arc

vonalszakaszt tartotta. 
63 KA, Wien—Conrad HG i ra ta i P r Nr. 2308. 1918. jú l ius 10. 
64 K A , Wien, FASt 436/1. r es . 1918. augusz tus 14. 
65 KA, Wien, FASt 794. res . 1918. ok tóber 5. AOK Op. Nr. 112 929 1918. ok tó

be r 3. 
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rancsmegtagadások és a szökések száma 1918. szeptemberére 
oly magasra ugrott, hogy a katonai és polgári hatóságok egy
szerűen tehetetlenek voltak.66 A frontparancsnokságok távira
tok özönével árasztották el a hátországi csendőrőrsöket a be 
nem vonuló katonák felkutatása végett.67 

A hadvezetőség az eszmei, ideológiai offenzíva kudarcán 
okulva, 1918 szeptemberében visszatért az adminisztratív esz
közök brutális alkalmazásához, és elrendelte az ún. Védhír-
szerző Szolgálat szerveinek centralizációját és az Ellenséges 
propaganda elhárító szolgálat szervei fölé emelte. A Védhír-
szerző Szolgálatot elsősorban a hazatérők gyűjtő táboraiban 
építették ki az ún. hírszerző tiszti csoportok létrehozásával. 
Egy-egy láger keretében az elhárító szolgálatot irányító tiszte
ket hadigondozó tisztnek nevezték el. Megbízatása és munkája 
titkos volt, a táborok tisztjei és a nagy gonddal kiválogatott 
bizalmi emberek, akik a legénység bizalmába igyekeztek fér
kőzni, az ő utasításait követték. Mint már arról előbb említés 
történt, az oktató tisztek és altisztek, akik a hazafias oktatást 
művelték, szintén a hadigondozó tiszttől való függőségbe ke
rültek.68 A hadigondozó tiszt feladatai különösebben nem vol
tak újak, mivel a bolsevik eszmék, a politikailag gyanús sze
mélyek, a szeparatista-nacionalista elemek, szabotőrök és egyéb 
vétkes katonai személyek felfedése már eddig is folyt. A Véd-
hírszerző Szolgálat központi apparátusa azonban az AOK el
képzelése szerint a hadsereget ért súlyos válságok leküzdésé
ben hathatósabb eszközök foganatosítását javasolhatta, ill. a 
szükséges rendszabályokat megfelelő időben és helyen gyor
sabban elősegíthette. 

A Védhírszerző Szolgálat emberei a hazatérők igazolási 
eljárásainál nem elégedtek meg a vizsgált személy politikai 
megbízhatóságának megítélésével, hanem az emberek egymás
közti kapcsolatainak felderítésére, konspirációs szálak kipuha-
tolására s nem utolsó sorban a még haza nem tértek orosz
országi magatartásának felderítésére törekedtek. Az így nyert 
adatokat összegezve a hadügyminisztérium hadifogoly cso
portja és az AOK nyilvántartási osztálya hetenként kiadott 
felülvizsgálati segédleteket jut tatot t el a táborok parancsnok
ságaihoz. Hasonló segédletek összeállítására került sor a bécsi, 
prágai és budapesti államrendőrségen. A dezertálások eseteit 

66 HIL,. I. vh . 3613. es. AOK pe r s . Nr. 67 766. 1918. szep tember 8. 
67 HIL. I. vh . 3613 es. He reesbann Befehl Nr. 6891 1918. augusz tus 24. 
68 KA, Wien, FASt 808. res . 1918. szep tember 13. AOK Fn. Nr. 16 000. 1918. 
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magában foglaló AOK segédlet elkészítése az innsbrucki véd-
hírszerző szolgálati kirendeltségen történt,69 

A Védhírszerző Szolgálat erősen centralisztikus szervezete 
azonban az ügymenetet felette bürokratikussá tette, az ennek 
nyomán támadt papírtenger az „ellenséges eszmék és szemé
lyek" felfedésének inkább akadályozójává, mintsem elősegítő-
jévé vált. 

A-hadsereg 1918 őszére abba az állapotba jutott, hogy a 
monarchia területén nem akadt egyetlen csapat sem, amely a 
szocialista és nemzeti mozgalmakat megfékezte volna.70 

Mindezek ellenére az AOK. rendületlenül bízott abban, 
hogy az Antant a Monarchia megmentése érdekében hajlandó 
olyan fegyverszünetet és békét kötni, amely a hadsereget fenn
tartja és az AOK-nak szabad kezet ad a forradalmi mozgalmak 
leverésében. 

Az AOK 1918 szeptemberétől kezdve, de különösen Bul
gária kapitulációja után, a diplomáciai manőverezések sike
rétől tette függővé stratégiai célkitűzései megvalósítását. A kül
ügyek intézésére eddig is nagy befolyást gyakorló hadvezető
ség szinte magához ragadta a diplomáciai kezdeményezést. 
Burián István külügyminiszter szeptember 14-i különbéke aján
latát Arz vezérkari főnök kényszerítette ki, az az ember, aki 
a német győzelmek idején a Monarchia hadserege élén legszí
vesebben Hindenburg tábornagyot látta volna. A szeptember 
27-i koronatanácson pedig újabb követeléssel állott elő: októ
ber 15-ig be kell fejezni a háborút, mert nem vállal felelőssé
get a hadseregért. Az AOK-nak ez a fellépése adta meg a lö
kést arra, hogy Burián az október 2-i minisztertanácsi ülés 
után, október 4-én megismételte békeajánlatát.71 A hadvezető
ség Burián lépéseit alátámasztandó október 5-én Weber gya
logsági tábornok vezetésével megalakította a fegyverszüneti 
bizottságot, és elrendelte a külön békeajánlat kihirdetését va
lamennyi csapat előtt, azzal a feltett szándékkal, hogy a kato
nákban az AOK-tól, tehát a Monarchiától kapott béke illúzió
ját keltse.72 Mivel Wilson október 9-én Németországhoz inté
zett válaszában követelte a megszállt területek kiürítését, Arz 
anélkül, hogy a Monarchia Wilsontól választ kapott volna, 

69 KA, Wien, FASt 808. res . 1918. szep tember 17. HIL. I. v'h. 3701/a. cs. 00 787. 
sz : Bécsi k i rende l t ség 1924. márc ius 24-én egy felülvizsgálati segédletet ju t t a to t t 
haza a HM-nek, valószínűleg az a b b a n felsorolt személyek utólagos megbün te t é se 
cél jából ; a segédlet ké t köte te 19 504 olyan személy nevét t a r t a lmazza , ak ik ellen 
oroszországi m a g a t a r t á s u k mia t t b ű n v á d i e l járás t indí to t tak , i l letve k i lá tásba h e 
lyeztek. 

70 ö—U Letzter Krieg 557. o. 
71 V. ö. Zs igmond i. m. 332—333. o. 
72 V. ö. ö—U. L. Krieg. 577—578. o. 
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Boroevicnek73 elrendelte a velencei síkság evakuálását. Az AOK 
taktikája az volt, hogy az ellenséget hosszú felvonulásra kény
szeríti és a közben meginduló fegyverszüneti tárgyalásokkal 
a háborúnak véget vet. A fegyverszüneti bizottság elküldését 
azonban az ingadozó Burián, majd Hindenburg megakadályozta. 

Az AOK ennek ellenére nem mondott le a kiürítésről. 
Elhatározásában még az sem gátolta, hogy a badeni főhadi
szálláson október 14-én tartott frontparancsnoki megbeszélés 
a hadsereg felbomlását helyezte kilátásba, amennyiben a csa
patokat megmozdítják. Jóllehet a parancsnokok kifejtették, 
hogy a hadsereg a visszavonulási parancs kihirdetése után rá
zúdul a hátországra és félő, hogy szocialista forradalmat csi
nál, az AOK kidolgozta a visszavonulás tervét és október 16-ig 
írásban jut tat ta el az illetékes hadseregcsoport parancsnokok
nak. 

Október 17-én azonban maga az AOK rendelte el a vissza
vonulás félbeszakítását, mert a csapatoknál megkezdődött a 
felbomlás folyamata. Ennek hatására a hadvezetőség úgy dön
tött, hogy a régóta várt olasz támadást az eddigi állásokban 
várja be.74 Elhatározásában nagy szerepet játszott a király 
egyik utolsó kártyájának, az azonnal nagy vihart kiváltó csá
szári manifesztumnak a kiadása, mely a monarchiát — leg
alábbis annak osztrák részét — Bundesstaattá nyilvánította, és 
egyben választ adott Wilson követelésére, hogy a Monarchia 
hajlandó tárgyalni a nemzetiségekkel. Ez gyakorlatilag a ki
rály és környezete elhatározásában nem jelentett mást, mint 
a Monarchia megmentésének kísérletét az utolsó órákban.75 

Ez az új taktikai vonal késztette Arz vezérkari főnököt 
arra, hogy október 18-án a koronatanács ülésén a legélesebb 
szavakkal követelje az azonnali békekötést, ha kell a legsúlyo
sabb feltételekkel is.76 

Ennek megfelelően követelte a fegyverszüneti bizottság 
azonnali elküldését, míg nem késő. A csapatok körében ugyanis 
a bomlás olyan előrehaladott stádiumba jutott, hogy a parancs
nokok sem a saját, sem az AOK utasításainak nem tudtak 
érvényt szerezni. Október 24-ig több nemzetiségi csapat kije
lentette: nem hajlandó sem a velencei síkságon, sem Tirolban a 
bukott Monarchiáért harcolni. 

73 A Boroevic tábornagy parancsnoksága alatt álló hadseregcsoport, imely a 
Piave mentén helyezkedett el, olasz területeket tartott megszállva. Bulgária kapi
tulációja után a Monarchia a keleti front területeinek kiürítését megkezdte, a Bal
kánon előnyomuló antant csapatok elől pedig kénytelen volt visszavonulni. 

74 V. ö. ö—U. Le t . K r i e g 588. o. 
75 Arz: Sturz und Kampf der Mittelmächte, Wien 1931. 107. o. 
76 v . ö. Z s i g m o n d i. m . 339. o. 
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Boroevic ezzel foglalkozó jelentéseiben a császári mani
fesztumot és Tisza október 17-i emlékezetes parlamenti kijelen
tését okolta.77 József főherceg tiroli hadsereg-csoportparancs
nok, kinek egységei különösen súlyos helyzetben voltak, harci 
értékük pedig a minimálisra csökkent, a legerélyesebben síkra 
szállt az azonnali fegyverszünetért és bármilyen súlyos felté
telekkel kiharcolt békéért, mert különben az egész hadsereget 
elönti a bolsevizmus.78 

A Monarchia hadvezetősége ebben a helyzetben az Antant 
bolsevizmus ellenes stratégiájára appellált — újólag —, ami
kor Arz vezérkari főnök nyomására a király táviratot intézett 
a pápához, hogy közbenjárását kérje a küszöbön álló olasz^tá
madás elhárítására (október 21.).79 

A támadás azonban október 24-én megindult és a felbomló 
osztrák—magyar hadsereg arcvonalát a Piave és a Brenta fo
lyók között áttörte. Ezekben a hadvezetőség számára válságos 
órákban a csapatok nyílt lázadásba törtek ki, fronton és a hát
országi helyőrségek nagy részében.80 

Az arcvonal mindenütt felbomlott, a csapatok özönlöttek 
visszafelé, jóllehet a Burián-féle akció óta a hazafias oktatás 
és Védhírszerző Szolgálattól a végső kitartásra kaptak buzdí
tást. ,,Már nem kell sokáig várni, itt lesz a béke, de addig ren
dületlenül ki kell tartanunk."81 Az események azonban meg
mutatták a kitartásra való buzdítás illuzórikus voltát. 

Október 25-én a hadvezetőség letörve értesült az olasz 
támadásról és a frontcsapatok lázadásáról. Mindaz a remény, 
amire a hadsereg megmentésének lehetőségét alapozta, egy
szeriben szertefoszlani látszott. 

De az AOK-nak még ott volt az utolsó lehetőség a kezé
ben, a fegyverszüneti bizottság elküldése és a fegyverszünet 
megkötése. Arz nyomására a király sem habozott tovább. A dip
lomáciai manőverek megfeneklése után ugyanis a fegyverszü
nettel még el lehetett érni a háború megszüntetését, és esetleg 
éppen a fegyverszünet segítségével le lehetett fegyverezni az 
immár hazaözönlő félelmetes katonatömegeket, amelyek egyes 
csoportjai Salzburgban az arisztokrácia palotáit kifosztották, 
mások Innsbruckban a gazdag polgárság házait törték fel és 

77 Arz : i. m. 335. o. 
78 Uo. 
79 UO. 336. O. 
80 Ennek a kérdésnek nagy irodalma van. Mentegetődzések és vádaskodások 

váltják egymást. A vh. utáni történetírók közül senki sem akarta belátni, hogy 
az összeomlás a Monarchia társadalmi, gazdasági, politikai struktúrájának és az 
entente katonai fölényének következménye volt. 

81 KA, Wien, FASt 825. res. 1918. október 9. 
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kobozták el az élelmiszereket.82 A visszaözönlő hadsereg egy
ségei bepréselődtek az Inn és az Etsch folyók völgyébe, ala
kulataik egymással összekeveredtek és véres tűzharcok alakul
tak ki közöttük.83 A csapattestek egy része fosztogatni kezdett 
és rávetette magát a front mögötti városokra, községekre.84 

A király a katonaság Bécsbe való bevonulásától rettegett. 
Október 29-én a fegyverszüneti bizottság Wéber gyalog

sági tábornok vezetésével sietve elindult, hogy átlépje az arc
vonalat és jelentkezzék az olasz főparancsnokságnál Páduában. 
Wéber az AOK szigorú utasítását vitte magával: minden fel
tételt el kell fogadni, amennyiben azok nem sértik a hadsereg 
fegyverbecsületét és azonnal meg kell kötni a fegyverszünetet.85 

Az olasz főparancsnokság néhány alaki formaság tisztázása 
után, november 1-én délelőtt közölte az Antant feltételeit, 
amelyet Wéber csakhamar a badeni főhadiszállás tudomására 
hozott. A feltételek előírták az ellenségeskedések azonnali meg
szüntetését, de lehetővé tették a Monarchia számára 20 had
osztály megtartását a belső rend helyreállítására. A feltételek 
a hadvezetőséget teljes mértékben kielégítették, mert hiszen 
annak az alapvető stratégiának feleltek meg, amit az AOK 1918 
folyamán képviselt. 

Az események azonban túlhaladták a feltételeket, de ma
gát a november 3-án aláírt fegyverszünetet is. Ezen a napon 
ugyanis a Monarchia már papíron sem létezett, területén létre
jöttek az új államok, amelyek sem a királyt, sem az AOK-t 
nem voltak hajlandók elismerni,86 kivételt csak az október 
31-én Magyarországon hatalomra jutott Károlyi-kormány kép
viselt, de ez is az Ausztriával való kapcsolat szétszakítására 
törekedett, és csak a súlyos belső válság adta kényszerből já
rult hozzá, hogy Wéber a fegyverszüneti tárgyalásokon Ma
gyarországot ideiglenesen képviselje.87 Egyébként is a Károlyi
kormány utasítására Linder Béla hadügyminiszter november 
1-én este 11 órakor az AOK-nak küldött táviratában elren
delte a magyar csapatok azonnali fegyverletételét, hogy ezzel 
is demonstrálja az Antant előtt Magyarország elszakadását és 
bizonyos esélyeket szerezzen vagy legalábbis felzárkózzon az 
új államok esélyei mellé, továbbá, hogy a belső forradalmi vál
ság leszereléséhez kedvező feltételeket teremtsen. 

82 Gehe imes S taa t sa rch iv , M ü n c h e n : MA—I—972—V. A. W. 256 15 717—M. U. 
30. 10. 918. 

83 Ö—U Let. Krieg. 598. ;o. 
84 Kerchnawe: Der Zusammenbruch der ö—u. Armee im Herbst 1918. 
85 u o . 111. o. 
86 Uo. 109. O. 
87 Uo. 151. O. 
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A táviratot november 2-án hajnali 3 óra 30 perckor küld
ték el a hadsereg főparancsnokságnak. A táviratvétel után 
Waldstätten vezérőrnagy, a hadműveleti osztály vezetője tele
fonon beszélt Linderrel és szószerint ezeket mondta: „Meg
kaptuk a fegyverletétellel kapcsolatos táviratot és továbbítot
tuk a csapatoknak, még a végrehajtás módját kell egyeztet
nünk."88 A beszélgetés folyamán Waldstätten a parancs miatti 
tiltakozásnak semmi jelét nem adta. A parancsot azonban 21 
óra 15 percig nem továbbították. A közben eltelt időt az AOK 
arra használta fel, hogy a Károlyi kormánnyal felelősséget vál
laltasson a parancsért, jóllehet az AOK már október 30-án 
meg akarta szüntetni az ellenségeskedéseket az egész hadse
reggel.89 Október 30-án 8 óra 40 perckor, illetve 8 óra 45 perc
kor táviratot küldött Boroevicnek és a tiroli hadsereg parancs
nokságnak a következő szöveggel: „A hadsereg főparancsnok
ságnak szándékában áll az alábbi parancsot kiadni, amennyi
ben a hadsereg csoportparancsnokságok a viszonyok ismereté
ben azt megalapozottnak látják: az olaszoknak többször javas
latot tettünk a fegyverszüneti tárgyalások megtételére. Válasz 
mindeddig nem érkezett. A további vérontás elkerülése és le
hetőség szerinti megakadályozása céljából és hogy a hadsereg 
teljesen fel ne bomolj ék, valamint a hátország anarchiába ne 
süllyedjék, mindenütt be kell szüntetni az ellenségeskedést és 
frontról-frontra tárgyalásba kell bocsátkozni a további maga
tartást illetően. Azonnali állásfoglalás közlendő." (AOK Op. 
Nr. 148888. — 1918. okt. 30.) 

A tiroli hadseregcsoport parancsnokság nem tartotta cél
szerűnek a parancsot, mivel szerinte éppen ez vezetne a teljes 
összeomláshoz, t. i. a fegyveres tűzharc még bizonyos egység
ben maradásra kényszeríti a csapatokat. Boroevic pedig vála
szában azt hangsúlyozta, hogy egy ilyen parancs a teljes kapi
tulációval volna egyenértékű. Majd telefonon a következőket 
mondta: „Arra még mindig lesz idő (ti i. a kapitulációra), ha 
a hadsereg a kapitulációval elvész, a hátország elveszti azt az 
eszközt, amelyet még mindig respektál."90 

Az AOK ezt az álláspontot tette magáévá, mivel a hát
ország megfékezéséről még október 31-én és november 1-én 
sem mondott le. Mint láttuk ebbeli felfogásában a fegyverszü
neti feltételek is megerősítették. De november 2-án alig 17 
órával Linder fegyverletételi parancsa után, a hadvezetőség is 

88 Kerehmave i. m. 111. o. 
89 K e r é h n a v e i. m. 116. o. 
S» u o . 116. o. 
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elrendelte az általános fegyverletételt, amire a fronton és a 
hátországban levő kétségbeejtő helyzet kényszerítette.91 

Ezt a parancsot november 3-án hajnali 2 órakor továbbí
tották a csapatokhoz.92 Ugyanaz nap délelőttjén, 11 óra 04 
perckor megérkezett Weber távirata, amelyben közölte, hogy 
az olaszok az ellenségeskedést november 4-én 15 órakor fogják 
beszüntetni. Az AOK 14 óra 30 perckor megkísérelte a fegy-
verletételi parancs visszavonását, de a frontparancsnokok, akik 
a parancsot a csapatoknak gyorsan kihirdették, jelentették, hogy 
annak annullálása lehetetlenség.93 így esett fogságba kb. 300 000 
osztrák—magyar katona.94 

A háború után gyorsan elterjedtek olyan hírek, hogy a 
hadvezetőség szántszándékkal ejtette fogságba a közel 300 000 
embert, hogy ezáltal is megkönnyítse az osztrák és egyéb nem
zeti kormányok helyzetét. Ha előre megfontolt tudatos tevé
kenység valószínűségét konkrétan nem is lehet bizonyítani, az 
AOK objektíve megszabadította az uralkodó osztályokat több 
százezer felfegyverzett, éhes, rongyokban járó elkeseredett 
katona lefegyverzésének gondjától. Éppen elég gondot jelen
tettek azok, akik a fogságba j utast elkerülték. A Károlyi kormány 
belügyminisztere, gr. Batthyány Tivadar, később kiadott be
számolójában a következőket ír ta: „Csak egyet lehetett és kel
lett megtennünk, minél előbb lefegyverezni és hazaküldeni a 
közbiztonságot és közrendet országszerte veszélyeztető katona
ságot és új alapon fokozatosan, új katonai szervezeteket léte
síteni.95 

A Horthy-korszak történetírása, de a háború utáni nemzet
közi szakirodalom jelentős része is a Károlyi kormányra hárí
totta a felelősséget a hadsereg összeomlásáért. 

Az elmondottak, a történelmi tények világosan megcáfol
ják ezt. Anélkül, hogy Linder Bélát mentegetnénk a fegyver-
letételi parancs kiadása miatt, meg kell állapítanunk, hogy az 
AOK taktikája, lépései annak a stratégiai koncepciónak voltak 
a függvényei, amelyet 1918-ban állandóan képviselt. Ennek a 
stratégiának a megvalósítására irányuló görcsös törekvés a 
november eleji napokban is azt a reményt táplálta, amit eddig, 
a Monarchia megmentését a hadsereg megmentésével és a for
radalmi mozgalmak elfojtását a megmentett hadsereggel. Ez a 
stratégia kudarcba fulladt. Bukása azonban nem november első 
napjaiban és éppen nem Linder Béla emlékezetes parancsa 

91 HA, Wien, AOK. Op. Geh. Nr. 2101. 
92 K e r c h n a v e i. m. 149. o. 
93 Uo. 147. O. 
94 A r z : i. m. 380. o. 
95 B a t t h y á n y i. m . H. k. 9. o. 
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miat t következett be. Ez a stratégia megbukott a hadsereg fo
kozatos felbomlásával, majd összeomlásával, a felbomlást és az 
összeomlást megakadályozni hivatott AOK rendszabályok csőd
jével, a diplomáciai és fegyverszüneti manőverezések sikerte
lenségével, végső fokon a Monarchia társadalmi, gazdasági és 
politikai rendszerének forradalmi válsága és összeomlása 
miatt. 

Balázs József referátumához még többen is hozzászóltak. 
Galántai József a magyar uralkodó osztályok háborús céljai
val foglalkozott. Elmondotta, hogy a vezető osztályok politikai 
exponensei a háború céljánál az integritás védelmére hivat
koztak. Kifejtette, hogy mivel az akkori Magyarország lakos
ságának felét különböző nemzetiségűek tették ki, az integritás 
védelme tulajdonképpen a nemzeti kisebbségek feletti uralom 
megtartását jelentette, ami önmagában is imperialista törek
vés volt. 

A felszólaló a továbbiakban dokumentumokkal bizonyí
totta, hogy a magyar uralkodó osztályok háborús céljai messze 
túlhaladták az integritás védelmét. Ezt bizonyítja, hogy maxi
mális programjukban a kongresszusi Lengyelország, Montenegró 
és Észak-Szerbia annektálásán kívül, az erdélyi határ kiigazí
tását és Szerbiának vazallus államként a Monarchiához való 
kapcsolását is felvették. 

Szabó László elvtárs felszólalásában az agrárszocialista 
mozgalom háborúellenes propagandájával foglalkozott. Elmon
dotta, hogy szerinte még ma sem ismert az agrárszocialisták
nak a parasztság körében folytatott háborúellenes politikájá
nak hatása. 

Ugyancsak további kutatómunkára vár annak feltárása, 
hogy mi okozta az emberek gondolkodásában azt a nagy vál
tozást, amely a háború igenlésétől a háború tagadásáig-vezetett. 

Dr. Kom ját Miklós az első világháború idején tömegével 
megjelenő táviratok forrástani értékéről beszélt. (A szerk.) 
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A MAGYARORSZÁGI HADMÜVELETEK JELENTŐSÉGE 
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ TÖRTÉNETÉBEN* 

Dr. Borús József 

1944. SZEPTEMBER 10-ÉN, mintegy 2 héttel a Vörös 
Hadsereg magyar földre lépése előtt, Hans Friessner tölgyfa
lombos lovagkereszttel kitüntetett német vezérezredes, az ekkor 
a második bécsi döntés következtében létrejött magyar—román 
határvonalra visszahúzódó Dél-Ukrajna hadseregcsoport főpa
rancsnoka Rastenburgba, Hitler „Wolfsschanze" elnevezésű fő
hadiszállására repült. Friessner előző napon, szeptember 9-én 
Budapesten a várban Horthy kormányzóval tárgyalt, és hozzá
járulását kérte a Tiszántúl hadászati szempontból teljesen indo
kolt kiürítéséhez, kijelentvén, hogy erre természetesen csak 
legvégső esetben kerül sor.1 Horthy így válaszolt: 

„Erről, vezérezredes úr, meg vagyok győződve. Ebben a 
térségben ön a felelős főparancsnok és döntenie kell, mit tar t 
helyesnek. Nekem csak egy kérésem van, hogy egy ilyen súlyos 
rendszabálynál országom népét és falvait a legmesszebbmenő
kig kíméljék." 

A beszélgetés végén Horthy sajátkezűleg aláírt nyilatko
zattal adott teljhatalmat Friessnernek az arcvonal megbeszélt 
rövidítésére. A német főparancsnok e nyilatkozat segítségével 
remélte Hitler hozzájárulását is megszerezni a hadseregcsoport 
visszavonásához. A „Wolfsschanze"-ban folytatott megbeszélé
seken azonban Hitler — mint Friessner leírja —, először hal
lani sem akart semmiféle arcvonalrövidítésről, és Horthy írás
beli hozzájárulásának tudomásulvétele után is csak tárgyalni 
volt hajlandó, de még nem adta belegyezését.2 E vonakodásnak 
két oka volt: 

1. 1941—42 telén, a Vörös Hadsereg első nagyszabású el-

* A szerző ezt az előadást 1964. május 27-én Szolnokon az Országos Törté
nész Vándorgyűlés referátumaként mondotta el. 

1 Hans Friessner: Verratene Schlachten. Die Tragödie der deutschen Wehr
macht in Rumänien und Ungarn. Hamburg, 1956. 121., ill. 119. s köv. old. — 
Friessner katonai pályafutásának adatai Wolf Keilig: Das deutsche Heer. Bad 
Nauheim, é. n. 211/91. old., ill. Verratene Schlachten 261—262. old. 

2 Friessner i. m. 121—122. old. ft 
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lentámadásának idején Hitler drákói rendszabályokkal kísé
relte meg a visszavonuló német csapatok megállítását. A teljes 
összeomlást ezzel sikerült is megakadályoznia, nem utolsó sor
ban azért, mert a Vörös Hadsereg ekkor még nem volt kellően 
gépesítve, s nem rendelkezett elegendő hadi tapasztalattal sem. 
Hitler ettől kezdve a helyzet, az évszak és a hadszíntér vál
tozásával mit sem törődve, fokozottan ellenzett minden vissza
vonulási tervet, — hasztalanul remélve az 1941—42 telén elér
tek megismétlődését.3 

2. A világpolitikai helyzetről a rastenburgi főhadiszállá
son, az 1944. szeptember 12-ről 13-ra virradó éjszakán, többek 
között Friessner, Vörös János magyar vezérkari főnök, Hans 
von Greiffenberg gyalogsági tábornok, a Wehrmacht magyar
országi meghatalmazott tábornoka, Heinrich Himmler SS biro
dalmi vezető és mások előtt tartott nagy beszédében Hitler, a 
keleti helyzet kapcsán kifejtette, hogy a Szovjetunió politikai 
célja többé nem fenn Németországban van, hanem lenn a Bosz
porusznál. Ez ma a főkérdés — mondotta —, és 14 napon, leg
később 6 héten belül a háborúban Németország javára döntő 
fordulat következik be. Angliának nyilván nem érdeke Német
országnak a földdel egyenlővé tétele és megsemmisítése, h a 
nem szüksége van Németországra, mint ütközőállamra. Ezt az 
időt ki kell várni, és mindent el kell követni, hogy a Balkánon 
tartsák az arcvonalakat. Ezt követően emelt hangon felszólí
totta tábornokait: 

„önök, tábornok uraim, nem lesznek kénytelenek a tör té
nelem színe előtt önmaguknak szemrehányást tenni, amiért e 
háború döntő órájában, népünk kárára, elvesztették idegeiket. 
Emlékeztetem önöket az első világháborúra. Okmányokkal bi
zonyított dolog, hogy ellenfeleink a háború vége előtt az össze
omlás küszöbén állottak. Ha mi akkor a válságot vas idegekkel 
kiállottuk volna, a német nép megmenekült volna Versaüles-
tól és valószínűleg ettől az új háborútól."^ 

E rész leírásához Friessner hozzáfűzi, hogy az éjszakai gyű
lés egyetlen résztvevője sem kételkedett Hitler kijelentéseiben. 
„Valóban az volt az érzésünk, hogy nyilvánvalóan mégis lehet
séges fordulat a h á b o r ú b a n . . . " — Kérdés, hogy a katonai 
helyzet akkor, 1944. szeptember közepén, tápot adhatott-e 
ilyen reményeknek? 

Hitler, a sajátmaga által kitalált, a Szovjetuniónak a Dar
danellákra vonatkozó terveit valóban feltételezve, nyomban 

3 Ld. Helmut Heiber erre vonatkozó lábjegyzetét a Hitlers Lagebesprech
ungen. Die Protokollfragmente seiner militärischen Konferenz 1942—1945. Stutt
gart, 1962. c. könyv 75. oldalán. 

4 H. Friessner 122. s köv. old., az idézet 125. old. 
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rastenburgi előadása után, szeptember 13-án parancsot adott, 
hogy Kolozsvár térségéből egy páncélos hadtest haladéktala
nul indítson déli irányba támadást, a Vulkán- és a Vöröstoro
nyi szoros visszafoglalására és megtartására. így kellett volna 
a Kárpátok vonalán egy úgynevezett „téli állást" elfoglalni, és 
abban bevárni a Hitler által megjósolt krízist.5 

Hitlernek ezek a tervei teljesen légüres térben mozogtak. 
A Vörös Hadsereg főhadiszállása ebben az időben elhatározta, 
hogy — Ďél-Erdély birtokba vétele után — a 2. Ukrán Front
tal a Maros vonaláról északi irányban, Debrecen és Nyíregy
háza ellen mért csapással felszabadítja a Tiszántúlt és Észak-
Erdélyt. Egyidejűleg az Északkeleti Kárpátokban a 4. Ukrán 
Front, délnyugati irányban támadva, Ungváron át Csap felé 
tör és a Tiszánál egyesül a 2. Ukrán Fronttal. E kombinált had
művelet sikere, a két frontnak a Tiszánál való találkozása ese
tén az Észak-Erdélyben álló, a 8. német és a 2. magyar had
seregből létrehozott Wöhler seregcsoportot6 a bekerítés ve
szélye fenyegette.7 

E bekerítés elhárítására Heinz Guderian vezérezredes, a 
német szárazföldi csapatok vezérkarának megbízott főnöke8 

szeptember 24-én elrendelte, hogy az e napon a „Dél" elneve
zést kapott hadseregcsoport azonnal kezdje meg az előkészü
leteket a Szeged—Debrecen—Ungvár vonalra, majd a Tisza 
mögé történő visszavonulásra. Ebben a helyzetben Hitler sem 
ragaszkodott többé a páncélos hadtest kolozsvári támadásához, 
de még nem mondott le a „téli állás" gondolatáról, — ezért 
parancsot adott, hogy október 5-ig Debrecennél 5 gyors had
osztályt kell csoportosítani, az ellenséget a hegyektől nyugatra 
megverni, majd mélyen a völgyekbe benyomulva elfoglalni a 
„téli állást".9 

A — részben Galíciából Magyarországra szállított — had
osztályok Debrecenhez tervezett gyülekezése elhúzódott, s köz
ben a 2. Ukrán Front Rogyion Malinovszkijnak, a Szovjetunió 
marsall j ának parancsnoksága alatt október 6-án Arad környé
kéről megindította a támadást, mely mindjárt az első napok-

5 Alfred Philippi und Ferdinand Heim: Der Feldzug gegen Sowjetrussland 
1941 bis 1945. Stuttgart, 1962. 260—261. old. 

C Otto Wöhler gyalogsági tábornok adatai W. Keilig 211/369. old. — A né
met katonai terminológia szerint, valamely Heeresgruppe több Armeegruppeból 

áll; magyar megfelelőjük hadseregcsoport, ill. seregcsoport. 
"' Isztorija Velikoj Otyecsesztvennoj Vojni Szovjetszkogo Szojuza 1941—1945. 

IV. köt. Moszkva, 1962. 381—382. old. 
8 Guderiant Hitler 1944. július 20-án este bízta meg a vezérkar főnöke fel

adatainak ellátásával (mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Chefs des Gene
ralstabes). Erre Id. Heinz Guderian: Erinnerungen eines Soldaten. 4. kiad. Neckar-

gemünd, 1960. 307—308. old. Guderian adatai W. Keilig 211/111. old. 
9 A. Philippi — F. Heim 261. old. 
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ban jelentős eredményekhez vezet. A szovjet előnyomulást a 
német és magyar csapatok a Sebes-Körös vonalán hasztalanul 
próbálták feltartóztatni; a 2. Ukrán Front a Dél hadseregcso
port hátában október 8-án elvágja a Szolnok—Debrecen közötti 
ú t - és vasútvonalat, és egyidejűleg Szegedtől délre, Szentesnél 
és Szolnoktól délnyugatra kijut a Tiszához.10 

Vegyük most szemügyre, hogyan reagált a német vezetés 
erre, a 2. Ukrán Front sikeres támadása következtében teljesen 
megváltozott helyzetre? Láttuk, hogy Guderian vezérezredes 
már szeptember 24-én elrendelte a visszavonulás előkészítését, 
ezt azonban Hitler sem ekkor, sem Friessner vezérezredes szep
tember 27-i, a Kelet-Magyarországon levő német csapatok el
vágásának veszélyét részletesen kimutató táviratára1 1 nem en
gedélyezte. Október 8-án azután Hitler hozzájárult Wöhler se
regcsoportjának a Nagyvárad—Máramarossziget vonalra tör
ténő visszavonulásához.12 

A másik jelentős intézkedés a Dél hadseregcsoporttól in
dult ki. A romániai visszavonulás során csaknem teljesen fel
morzsolt, szeptember végétől Örkény—Lajosmizse térségében 
újjászerveződő 13. német páncélos hadosztály október 6-án ér
kezett parancsra 7-én éjfélkor megindul Szolnok irányába. I t t 
8-án reggel a Maximilian Fretter-Pico tüzérségi tábornok 6. 
hadseregébe tartozó III. német páncélos hadtest alárendeltsé
gébe kerülve, parancsot kap, hogy Kisújszálláson és Karcagon 
át Püspökladány irányába támadjon..13 A III. páncélos hadtest 
egy másik hadosztályának, az 1. német páncélos hadosztály
nak pedig Berettyóújfalu felöl Biharnagybajom községen át 
kellett Püspökladány felé támadnia.1 '1 

A 13. páncélos hadosztály október 8-ának délelőttjén Kis
újszállásnál harcba kerülve, kénytelen visszavonulni és csak 
Kunhegyesen és Kunmadarason át tudja az október 9-ére vir
radó éjszakán felszabadult Karcagot ugyaneznap délutánján 
visszafoglalni, s estefelé már Püspökladányt is elérni. Október 
10-én reggel elérik ezt a helységet a délkeleti irányból ha r 
colva közeledő 1. páncélos hadosztály első harckocsijai is. I ly-

10 isztori ja IV. kö t . 383. old.; Hans Kissel: Die Panze r sch lach ten in d e r 
Pusz ta ten Oktober 1944. Ein Bei t rag z u m P r o b l e m „Bewegl ich geführ te Ver 
t e id igung" und „Ver te id igung aus Ste l lungen" . N e c k a r g e m ü n d , 1960. 38. s köv.„ 
ill. 55. old. 

i l A táv i ra t tel jes szövegét H. Kissel közli, 2. sz. mell . 156—158. old. 
12 A. Philippi — F. Heim 202. old. 
13 M. Fret ter—Pico ada ta i W. Keiüg 211/89. old. A Sz tá l ingrádnál m e g s e m 

misí tet t első és a R o m á n i á b a n augusz tusban szétvert másod ik 6. hadse reg u t á n 
ez m á r a h a r m a d i k volt ezzel az elnevezéssel. — A 13. páncé los hadosz tá ly ra Id. 
H. Kissel 35—36., 41.,. 48—49. Old. 

14 H. Kissel 46. old.; Rolf Stoves: 1. Panzer-Divis ion 1935—1945. Chron ik e ine r 
drei S tamm-Divis ionen der deutschen Panzerwaffe . Bad Nauhe im, 1961. 659. s k ö v . 
old. 
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módon létrejön a két hadosztály találkozása, és ezzel Karcag— 
Püspökladány vonalától délre levő VII. szovjet gépesített, és 
a Debrecenhez délről közeledő VI. szovjet gárda lovas hadtest 
összeköttetésének átmeneti megszakítása.15 

Egyidőben e harcokkal, a Vörös Hadsereg egységei a Ti
szántúl keleti részén is előrenyomulnak: október 9-én felszaba
dítják Hajdúszoboszlót, s e nap délutánján már Debrecent tá
madják.16 Malinovszkij marsall már október 8-án megparan
csolta, hogy I. A. Plijev altábornagy lovas-gépesített csoportja 
Karcag felől támadjon Nagyvárad ellen.17 

A III. német páncélos hadtest Karcagnál és Püspökladány
nál elért sikere bizonytalan és ideiglenes maradt. A harcok 
teljesen egyik helységben sem szűntek meg; a 13. páncélos 
hadosztály Püspökladány és Karcag között több harckocsit ve
szít. 11-én mindkét helység ellen szovjet támadás indul, s 
Karcag a délutáni órákban, Püspökladány pedig a következő 
napon véglegesen felszabadul. E napon, október 12-én ugyan
csak felszabadul Kunhegyes, Kunmadaras, Abádszalók, Tisza-
derzs és Tiszaszentimre is.18 Ilymódon teljessé válik a Debre
cen és Szolnok közötti német védelmi vonal kettévágása. A Vö
rös Hadseregnek ezt a jelentős sikerét Hans Kissel volt német 
vezérőrnagy, aki a 76. német gyaloghadosztály 178. gránátos 
ezredének parancsnokaként 1944 október közepéig a Tiszántúl 
keleti szélén vívott harcokban vett részt, a következőképpen 
értékeli : 

A karcagi előretöréssel a Vörös Hadsereg kikényszerítette 
a Debrecentől délre körülzárt hadtestének az utánpótlási vo
nalat. ,,Ez az utánpótlási lehetőség révén annak (ti. a szovjet 
hadtestnek, B. J.) mozgási szabadsága megmaradt, úgy, hogy 
részei hátulról támadva a 6. német hadsereg jobb szárnyát 
Nagyváradnál szét tudták verni. A Dél hadseregcsoport déli 
arcvonala ezzel ismét felszakadt. Mivel azonban a rendelkezésre 
álló erők a LXXII. hadtest és a III. páncélos hadtest közötti 
széles rés betöltésére, melyen keresztül az ellenfél nyomban 
jelentékeny erőket vonultat fel, nem elegendők, a magyar 
Alföld Tiszától keletre eső része birtoklásának kérdése az orosz 
támadó javára dőlt el. A Wöhler seregcsoport Kelet-Magyar-

15 H. Kissel 49. s köv., 56. s köv. és 63—64. old.; R. Stoves 661^662. old. — 
A Szolnok megye i h a r c o k r a á l t a l ában ld. tőlem: Az 1944-es Szolnok megyei h a r 
c o k — volt hi t ler is ta t ábo rnokok m u n k á i b a n . J á szkunság , 19<61. 3—4. sz. 

16 H. Kissel 60. s köv. old. 
17 Isztor i ja IV. köt . 383—384. old. 
18 H. Kissel 64—65., ill. 74. s köv. és 83—84. old. — A h a r c o k n a k e r r e a sza

kaszá ra ld. még H. F r i e s sne r : Ver ra tene Schlachten 137—138., ill. 148—149. old. 
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országon álló német és magyar alakulatait újból az elvágás és 
megsemmisítés veszélye fenyegeti."19 

A Tiszántúlon így a harc október 12, Nagyvárad felsza
badítása uťán, Debrecenért folyó küzdelem idején a 2. Ukrán 
Front részéről már a Wöhler seregcsoport bekerítéséért, a Dél 
hadseregcsoport részéről pedig ennek megakadályozásáért fo
lyik. Mielőtt azonban ennek részleteire rátérnék, engedjék meg, 
hogy néhány gondolatot 1944 októberének egy másik jelentős 
eseményével, október 15-tel kapcsolatban vessek fel. 

örvendetes tény, hogy az utóbbi időben nemcsak tör té
neti irodalmunk fordít egyre nagyobb gondot 1944. október 15. 
körülményeinek feltárására, hanem újabban már filozófiai 
munkában is találhatunk erre való utalást.20 E munkák köze
lebbről történő szemrevételekor azonban rájövünk, hogy szer
zőik szinte kizárólag csak a magyar belpolitikai helyzetet, 
Horthynak és a körülötte levőknek, illetve ä nyilasoknak és a 
budapesti német vezetésnek a terveit és a cselekedeteit vizsgál
ják. A magyar október tizenötödikét azonban nem illesztik bele 
az általános kelet-európai viszonyokba, és nem veszik figye
lembe vagy tévesen értelmezik a varsói felkelésnek és az 
augusztusi román kiugrásnak a magyar helyzetre gyakorolt 
pozitív és negatív hatását.* 

Azt a körülményt, hogy Magyarország maradt Németor
szág utolsó csatlósa, történeti irodalmunk mindmáig egyolda
lúan, csak magyar vonatkozásban, tehát hungarocentrikus mód
szerrel szemléli. Tudomásom szerint ezideig kísérlet sem tör
tént annak vizsgálatára, hogy mit jelentett ez a csatlósság, mit 
jelenteit Magyarország 1944 márciusa, a német megszállás 
utáni időben a másik fél, Hitler Németországa számára. A kér
déskomplexumnak erről az oldalról való megközelítése már az 

19 H. Kissel 95. old. 
20 Ld. többek között Korom Mihiály: A fasizmus bukása Magyarországon. 

A népi demokratikus átalakulás feltételeinek létrejötte. Bp. 1961. c. munkája IV. 
fejezetének 2. pontját: „A horthysta uralkodó körök utolsó, felemás kiugrási 
kísérlete. A Szálasi-terror . . ." stb. 218. s köv. o.; továbbá Rozsnyói Ágnes: 1944. 
október 15. A Szálasi-pucos története. Száz. 1959. évf. ; legutóbb pedig Sipos Já
nos; A népi demokratikus forradalom magyarországi sajátosságaihoz. Filozófiai 
Szemle, 1964. l. sz. 25. és 35. s köv. o. 

* Borús József referátumának ehhez a pontjához hozzászólva, dr. Korom 
Mihály kifejtette: annak, hogy Magyarország a fasiszta Németország utolsó csat
lósa maradt, három fő oka van. Az egyik, hogy a magyar uralkodó osztálytokí 
Horthyval az élen olyan politikát folytattak, amelynek végül is törvényszerűen 
ide kellett vezetnie. A másik, hogy Magyarországon ekkor jelentős német katonai 
erők állomásoztak. (Koram elvtárs számadatokkal bizonyította, hogy hazánkban 
1944. október 15-én jóval nagyobb német katonai erők tartózkodtak, mint Ro
mániában augusztus 23^án.) Harmadik okként a magyar forradalmi erők gyen
geségét említette meg. Végül hangsúlyozta, hogy amennyiben a horthysta vezetés 
valóban komolyan veszi a kiugrást; vagyis — megteszi a megfelelő katonai elő
készületeket is és támaszkodik az akkor már kibbntakozó magyar ellenállási 
mozgalomra a német katonai erők jelenléte ellenére is, eredményekkel számol
hatott volna. (A szerk.) 

427 



induláskor rendkívül érdekes eredményekre vezet. Hitler 1944. 
július 31-én éjfél tájban a „Wolfsschanze"-ban többek jelen
létében hosszabb beszélgetést folytatott Alfred Jodl vezérezre
dessel, a Wehrmacht vezetési törzsének főnökével.21 A hitleri 
„helyzetmegbeszélések"-nek csak egy elenyésző töredéke ma
radt fenn, ezek is hiányosan, de a július 31-i teljes szövegben 
ismeretes.22 

Beszéde során Hitler részletesen kitért a keleti front hely
zetére, és többek között ezeket mondta: „Az én szememben a 
keleti front megszilárdításától még valami más is függ. Ettől 
függ végül is az egész kis Balkán-államok magatartása, ettől 
függ Bulgária magatartása és ettől függ Magyarország és Tö
rökország magatartása is. Mégis kell bizonyos biztonsági intéz
kedéseket foganatosítanunk. A legfontosabb számunkra, és az 
is marad, a magyarországi térség biztosítása, — élelmezési 
szempontból az egyetlen lehetséges pótlása annak, amit másutt 
elveszítünk, nyersanyag szempontjából egy sereg dolog for
rása: bauxit, mangán stb. Mindenekelőtt azonban közlekedési 
szempontból egyáltalán a feltétele délkeletnek, a magyar tér
ség biztosításának számunkra létfontosságú jelentősége van, 
annyira fontos ez, hogy egyáltalán nem lehet túlbecsülni. Ép
pen ezért nagyon megfontolandó, mit tudunk az újonnan fel
állított alakulatokból mindjárt odaküldeni vagy ott felállítani, 
hogy bármikor képesek legyünk, ha szükséges, Horthy úr ma
gyar államcsínyének elébe vágni vagy azt megelőzni."23 

A továbbiakban Hitler mégegyszer visszatért Magyaror
szágra, ezúttal a nyugati front problémáiból kiindulva, imigyen : 
„Nem lehet hosszú tervet csinálni, mert ez a legközelebbi na
pokban halomra dőlhet. Elég, ha Magyarországon felkelés tör 

- ki, vagy hasonló történik. Amit tehát biztosítani kell, most kell 
biztosítani! Én tehát megfontolnám, mit lehet Magyarországba 
még belepumpálni." 

Ezt k ö v e t ő e n Hi t l e r , J o d l v e z é r e z r e d e s és H e r m a n n F e g e 
le in S S - G r u p p e n f ü h r e r 2 4 megbeszé l t ék , h o g y m i l y e n a l a k u l á 

si A hitleri katonai vezetés szervezetére és személyeire ld. a Hitlers Lage
besprechungen id. mű „Verzeichnis der Teilnehmer" c. részét, 35. s köv. o., 
benne Keitel, Jodl és mások adatait is. 

22 Ld. H. Heiher bevezetését a Hit lers Lagebesprechungen-hez , 11. s köv . 
old. A Julius 31-i megbeszélés szövegét H immle r l evé l tá rában t a l á l t ák meg, ld . 
uo. 584. o. 

23 Hitlers Lagebesprechungen 589. o. 
2í Fegelein adatait ld. Hitlers Lagesbesprechungen, Verzeichnis der Teilneh

mer 45—46. o. Fegelein egyébként Hitler barátnőjének, Eva Braunnak sógora volt. 
— Itt jegyzem meg, hogy az SS-rendfokozati elnevezéseket lehetetlen magyarra 
fordítani, mert ha pl. a Gruppénführert, ami az altábornagyi rangnak felelt meg, 
„csoportvezetődnek, a fegyveres SS-tábornokának megfelelő Obergruppenführert 
pedig „főcsoportvezető"-nek fordítjuk, hogyan fordítjuk a vezérezredesnek meg
felelő Oberstgruppenführert? 
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tok vannak jelenleg Magyarországon. Fegelein jelentette, ho£y 
az ott felállítás alatt levő 8. SS-lovashadosztály, „Florian 
Geyer" elnevezéssel, és a 22. SS-önkéntes lovashadosztály ok
tóber l - re teljesen készen áll, de felkelés esetén azonnal be
vethető.25 

Azt hiszem, nem túlzás az a megállapítás, hogy Hitler 
előbb elhatározta Horthy kiugrásának megakadályozását, mint 
maga Horthy a kiugrást. Ebben az időben Hitler már erősen 
gyanakodott Horthyra, és a július 31-én elmondottakon kívül 
augusztus 23, a román kiugrás után tovább fokozta Budapest 
környékére a csapatösszevonásokat is. Friessner elmondja, hogy 
a bukaresti események a német politikai és legfőbb katonai ve
zetést teljesen váratlanul érték.26 A tanulságokat azonban Hit
ler levonta, és már szeptember 11 körül, Friessner már ismer
tetett látogatásakor közölte a vezérezredessel, hogy a Dél-Uk
rajna hadseregcsoporthoz útban levő III. páncélos hadtest fő
parancsnokságát és a 23. páncélos hadosztályt megállította 
Budapesten, Winckelmann SS-Obergruppenführer (Höherer 
SS- und Polizeiführer in Budapest) SS-eit és többek között a 
109. és 110. páncélos dandárt pedig riadókészültségbe helyezte.27 

A német legfelső vezetésnek Budapestre vonatkozó hely
zetmegítélését és oda csapatoknak mindenáron, akár a front 
rovására is végrehajtott összpontosítását érdekesen bizonyítja 
Heinrich Himmlernek október 11-én este 19 órakor Friessner-
hez intézett, „Geheime Kommandosache", tehát a legmagasabb, 
fokú titkossági jelzéssel ellátott távirata. Ennek szövegéből ki- " 
tűnik, hogy Himmler, „der t reue Heinrich", mint mindig, most 
is Hitler jóváhagyásával cselekedett. A távirat szövege: 

„Kedves Friessner vezérezredes! 
Az Ön 10. 10-i, la Nr. 933/44 Gkdos jelzetű táviratát meg

kaptam. Éppen helyzetmegbeszélésről jövök a Führertől. 
Amennyire teljes megértéssel viseltetem a debreceni döntő 
csata iránt, épp annyira meg vagyok győződve, hogy a főváros
ban nem szabad magunkat tovább gyengitenünk. 

A magyarok kijelentései, hogy ott csak 2 magyar őrzászló
alj lenne, bizonyára hamisak. Tudom, hogy ennél sokkal több 
áll Budapesten. Ezért sajnos, nem vagyok abban a helyzetben, 
hogy az SS- és rendőri erőkből valamit átadjak." (T. i. a Dél 
hadseregcsoportnak. B. J.)28 

25 Hitlers Lagebesprechungen 607. old. — A 22. SS-lovashadosztály később 
„Maria Theresia" nevet kapott. Ld. Felix Steiner (volt SS-Obergruppenführer); 
Die Armee der Geächeten. Göttingen, 1963. 289. old. 

26 H . Friessner 55. s köv. és 85. old. 
27 H. Friessner 121. old. 
28 A távirat szövegének fotókópiája birtokomban. — A kérést és az eluta

sítást említi H. Friessner 136. old. 
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Sajnos, még ma sem tudjuk pontosan, hogy a döntő októ
ber 15-én mekkora német erő volt Budapesten és környékén. 
Ezt — akárcsak megközelítően véglegesen is — további kuta
tással kell tisztázni. Jelenleg abban a helyzetben vagyunk, hogy 
minél tovább kutatunk, annál több német alakulat kerül elő. 
Egy október 13-i német kimutatás szerint Hans von Greif f en-
bergnek, a Wehrmacht magyarországi meghatalmazott tábor
nokának közvetlen alárendeltségébe a Magyarországon felállí
tásban levő alakulatok közül 4 SS-hadosztály, 1 SS-dandár és 
3 egyéb hadosztály tartozott.29 

Hitler a kiugrási kísérlet meghiúsítására és egy esetleges 
fegyveres felkelés elfojtására megfelelő katonai szakértőket is 
rendelt Budapestre. Otto Skorzeny SS-Sturmbannführerről és 
Erich von dem Bach-Zelewski SS-Obengruppenführerről a 
magyar történeti irodalom is tud.30 Von dem Bach-Zelewski 
azonban nem egyedül érkezett, hanem magával hozta Heinz 
Reinefarth SS-Obergruppenführer und General der Polizei-t 
is, aki a varsói felkelés leverésében szerzett „érdemeiért" még 
a franciaországi hadjáratban 1940-ben szerzett lovagkereszt
jéhez éppen ekkoriban, 1944. október 4-én kapta meg a tölgvfa-
lombot.31 

Von dem Bach-Zelewskiék után, ugyancsak Hitler paran
csára Budapestre érkezett Walther Wenck altábornagy, a szá
razföldi haderők vezérkara hadműveleti osztályának főnöke is, 
akinek komolyabb harcok esetén a budapesti német csapatok 
főparancsnokságát kellett volna átvennie.32 

Ugyancsak nem teljes az eddig ismert kép az október 15-én 
Budapesten volt német erőkről sem. Az irodalomban szerepel
tetett néhány — nem teljesen harcképesnek nyilvánított — 
harckocsin és ágyúkon kívül, jelentős német erők voltak a 
magyar fővárosban. Skorzenynek rendelkezésére állt: 1 SS-
ejtőernyős vadászzászlóalj, a légierő 1 ejtőernyős vadászzászló
alja, 1 motorizált gyalogzászlóalj, 1 megerősített „Jagdver-
band", (Skorzeny saját SS-alakulata), 1 harckocsi század, 1 
különleges század.33 

29 Valószínűleg ezekből ké r t Fr iessner , mint Himmler választávira tából k i 
tűn ik , a Dél hadse regcsopor tnak . — A z o k t . 13-i k i m u t a t á s fotókópiája b i r to 
k o m b a n . 

Nyi lvánvalóan téves t ehá t Rozsnyói Ágnes azon megál lapí tása , hogy ok
t ó b e r elején . .különösebben n a g y o b b mére tű budapes t i német csapatösszevoná
sokról n e m t u d u n k " . Száz. 1959. 872. old., jegyzetben. 

30 Ld. Rozsnyói Ágnes id. c ikkét . Száz. 1959. 875. old. (Bach von Zalewsky.) 
31 Ld. Hitlers Lagebesprechungen 896. old., j egyzet és Gerhard von Seemen: 

Die R i t t e rk reuz t r äge r 1939—1945. Bad Nauhe im, 1955. 209., ill. 41. old. 
32 Wenck a vezérkarná l Adolf Heus inger u tóda volt. Ld. Hit lers Lage

besp rechungen 41. old.; budapes t i szerepére pedig Erich Kern[mayer]: Die le tzte 
Schlacht . Wels, 1960. 53. old. 

33 o t t o Skorzeny: G e h e i m k o m m a n d o Skorzeny. Hamburg , 1950. 203—204. old. 
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Ezek az alakulatok azonban csak egy részét képezték a 
németek által felhasználható erőknek. Von dem Bach-Zelewski 
Varsóból nemcsak a tapasztalatokat hozta magával, hanem 4 
darab 38 cm-es „Siegfried" vasúti ágyút is, tehát utcai harcok
hoz jól felhasználható tüzérséget. Rendelkezésére állt továbbá 
a 22. SS-lovashadosztály, és egy, Tigrisekkel felszerelt, októ
ber eleje óta a fővárosban levő harckocsi zászlóalj. A németek 
végül — szükség esetén — felhasználhatták a Dukla-hágótól 
Budapesten át Szolnokhoz irányított 24. német páncélos had
osztályt is. E hadosztály 12 tehervonata október 15-én az egyik 
budapesti pályaudvaron állt, a később ugyancsak Szolnokhoz 
irányított harckocsi zászlóalj Tigrisei pedig fel is vonultak a 
fontosabb útvonalakra.34 

Jelen előadásnak nem feladata október 15-ének részlete
sebb ismertetése vagy értékelése, ezért még olyan lényeges 
katonai kérdésekre sem térhet ki, mint például a román királyi 
és a magyar királyi hadsereg egymástól erősen különböző ma
gatartásának vizsgálata. — Az elhangzottakból azonban még-
inkább világossá válik az, hogy Horthyék felemás kísérlete ok
tóber 15-én a németek előre való felkészültsége és nagy túl 
ereje miatt sem sikerülhetett. 

A Tiszántúlon közben folytatódott a 2. Ukrán Front táma
dása. A harcok súlypontja október 13 és október 20 között 
Nagyvárad és Debrecen között volt. Debrecen október 19-én 
estére felszabadul; s 2 szovjet gárda lovashadtest és 1 páncé
los hadtest másnap áttöri a várostól északra a német védő
vonalat. Október 22-én felszabadul Nyíregyháza és a szovjet 
csapás iránya most már Tokaj felé, a Tisza vonal elérésére irá
nyul. Ügy látszik, hogy a 2. Ukrán Front elé kitűzött cél: 
Wöhler seregcsoportjának a 4. Ukrán Fronttal együttműködve 
történő bekerítése, napok alatt megvalósul.35 

Ebben, a számára rendkívül súlyos helyzetben a német 
vezetés ismételt kísérleteket tett arra, hogy a 2. Ukrán Front 
erőit a főirányból elvonja, vagy legalább részben gyengítse. 

34 A „Siegfr ied" vasú t i á g y ú k B u d a p e s t r e vitelét Hi t ler emlí te t te az 1944. 
nov. 6-i, déli helyzetmegbeszélésen. Ld. Hit lers Lagebesp rechungen 709. old. ; az 
á g y ú k ada ta i t Id. Friedrich Schirmer: Die deu t sche Art i l ler ie 1939—1945. Fe ldgrau , 
4/1958. sz. 111. old.; Bach-Zelewski erői re Id. Kr iegs tagebuch des O b e r k o m m a n d o s 
de r Wehrmach t . IV. köt . Bev. és m a g y a r á z a t o k k a l el látva Percy Ernst Schramm. 
Első félköt. F rankfur t /M. 1961. 846. old. ; a 24. páncélos hadosz tá ly ra és a Tigr is 
zászlóal jra ld. dr. Ferdinand v. Senger und Etterlin: Die 24. Panzer-Divis ion vor
mals l. Kaval ler ie-Division 1939—1945. N e c k a r g e m ü n d , 1962. 265—266. old. — A 
zászlóalj száma körül az i roda lomban e l térések v a n n a k ; P. E. Schramm szerint 
a Kr iegs tagebuch kéz i r a t ában 305., m a j d 503. szerepel , ő 305-nek veszi ; F. Senger 
u. Etterlin a 109. zászlóaljról í r ; viszont Hi t l e rnek egy ok tóber 17-i, a lább idé
zendő p a r a n c s á b a n az 503. zászlóaljról t ö r t én ik emlí tés . — Az ada tok egybe

vetéséből világos, hogy egy és ugyanazon zászlóaljról van szó. 
35 isz tor i ja IV. köt . 384—385. old.; F r i e s sne r 149—151. old. 
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E tervek valóra váltását a németek a Szolnokkal szemben a 
Tisza keleti partján október végéig kezükben maradt hídfőből 
kezdik meg. Ide érkezik be az október 6-án még Kikindánál 
harcoló 4. SS-Polizei-hadosztály október 12-én,36 és indít még 
aznap támadást kelet felé, ez azonban október 14-én Kisúj
szállásnál elakad.37 Nemcsak a Debrecent támadó szovjet erők 
megzavarása nem sikerül, hanem az október 15-én este, nyil
ván Szálasi kiáltványának hatására indított szovjet támadás ki
szorítja a Párduc harckocsikkal felszerelt SS-eket Kisújszál
lásról.38 

Ez első, inkább csak tapogatózásnak szánt, legfeljebb el
lenlökésnek nevezhető támadás sikertelensége után, a német 
vezetés másodszorra már jobban felkészülve próbálkozik. 
A szolnoki hídfőben a 4. SS-hadosztályból és a Budapest felől 
október 18-án beérkező 24. páncélos hadosztályból, valamint 
a már ugyancsak említett harckocsi-zászlóaljból létrehozza a 
IV. páncélos hadtestet Ulrich Kleemannak, a páncélos csapa
tok tábornokának parancsnoksága alatt.39 Ez a hadtest kapja 
a Dél hadseregcsoporton keresztül magától Hitlertől az október 
17-én keltezett következő parancsot: 

„ . . . A Dél hadseregcsoport számára mint eddig, továbbra 
is az a döntő, hogy a csatát Debrecentől délre győzelmesen fe
jezze be. A döntést a IV. páncélos hadtestnek (24t pc.-ho., alá
rendelt 503. Tigris zászlóaljjal és SS-Pol. pc. gránátos ho.) 
Szolnok térségéből a III. páncélos hadtesttel szembenálló el
lenséges erők háta ellen irányuló lökésének kell kivívnia . . ."10 

Erre, a Hitlertől kapott parancsra a IV. páncélos hadtest 
a szolnoki hídfőből október 19-én, a hajnali órákban, ellencsa
pást indít. A 24. páncélos hadosztály tüzérségi előkészítés után 
a szolnoki vasúti hídtól délre áttöri egy román gyalog had
osztály állásait, mely alkalommal a román, hadosztályparancs
nok törzsével együtt német fogságba esik. A támadás jól halad 

36 A 4. SS-Poüzeidivis ion 1939 ok tóberében kerü l t fe lá l l í tásra; első pa rancs 
n o k a Kar i v . Pfeffer-Wildenbruch SS-Br igadeführer volt, ak i később min t SS-
Oberg ruppenführe r u n d Genera l der Waffen-SS und Polizei Budapes ten a néme t 
és m a g y a r csapa tok főparancsnoka lett . Ld. Hit lers Lagebesprechungen 54. old., 
jegyzet éa Fe ldgrau , 6/1961. sz. 195. old. — A hadosz tá ly 1942 február já tól kezdve 
SS-Pol izei -Panzergrenadierdivis ion elnevezést viselt. — Kik inda i h a r c á r a és a 
szolnoki hídfőbe é rkezésére Id. H. Kissel 42., ill. 95. old. 

37 A Kr iegs tagebuch des OKY IV. köt . id. mű 843 old. szerint a t á m a d á s 
ok tóber 14-én indul t ; — ez azonban ny i lvánva ló tévedés . Törökszen tmik lős t a 4. 
SS-hadosztá ly ok tóber 12-én dé lu tán foglalta vissza. Ld. Kormos László Ada 
tok az 1944-es Szolnok megye i ha rc i e seményekhez . J á s z k u n s á g , 1962. 4. sz. 167. 
old. 

38 Ld. Az 1944-es Szolnok megyei h a r c o k id. c ikket . J á szkunság , 1961. 3—4. 
sz. 171—172. old. 

39 F. Senger und Etterlin 266—267. old. K leemann ada ta i W. Keüig. 211/165. 
old. 

40 E pa rancs kö rü lménye i t és i t t közölt szövegét Id. Wolf Seiž H. Kissel id. 
könyvérő l í r t rövid i smer te tésében . W e h r k u n d e , 4/1961. sz. 218. old. 

432 



tovább; a német harckocsik délelőtt 10 órára elérik Mezőtúrt, 
a 4. SS-hadosztály pedig Törökszentmiklós felé támad, ugyan
csak eredményesen.41 

A németek nagy reményeket fűznek ehhez az ellencsapás
hoz, és feltételezik, hogy a IV. páncélos hadtestnek sikerül 
összeköttetést létesítenie a Debrecenben és környékén harcoló 
III. páncélos hadtesttel. Ez a hadtest azonban — a német had
történeti irodalom szerint máig sem tisztázott körülmények 
között — Debrecent október 19-én este kiüríti —, de közben 
elakad a IV. páncélos hadtest támadása is. Mezőtúr elfogla
lása csak részben sikerül, s a hadosztály páncélozott része az 
ugyancsak részben visszafoglalt Túrkevétől északra sündisznó
állásban tölti a 20-ára virradó éjszakát. Itt, Kisújszállás tér
ségében a támadás véglegesen elakad, és sem a 24. páncélos, 
sem a 4. SS-hadosztály nem jut tovább, mivel 20-án és főleg 
21-én a szovjet 53. hadsereg és a 7. gárda hadsereg alakulatai 
ellencsapást indítanak. A IV. páncélos hadtest kénytelen vissza
vonulni, október 24-én véglegesen felszabadul Törökszentmiklós 
— s a következő napokban végetérnek Szolnok megye tiszán
túli részében a harccselekmények.4^ 

Nincs szándékomban alábecsülni a IV. páncélos hadtest 
most ismertetett ellencsapásának jelentőségét, de az egyidejű
leg Debrecentől északra történt események bizonyítják, hogy 
ez a német kísérlet nem tudta komolyan késleltetni Plijev al
tábornagy lovas-gépesített csoportjának előretörését Tokaj felé. 
Mint láttuk, a Debrecen felszabadulását követő harmadik na
pon Nyíregyháza is felszabadul. Ezt megelőzően, október 21-én 
Friessner vezérezredes a Wöhler seregcsoportnak kiadta a pa
rancsot a Tisza nyugati partjára való visszavonulásra. A visz-
szavonulás biztosítására a Wöhler seregcsoportnak Nyíregyháza 
felé kellett támadnia, a 6. német hadsereg alárendeltségébe 
tartozó III. páncélos hadtestnek viszont, Hajdúnánás és Hajdú
dorog térségéből Űjfehértón át Nagykállónak, ilyjmódon elébe 
menve az Észak-Erdélyből közeledő Wöhler seregcsoport élén 
haladó 3. hegyi hadosztálynak.43 

A terv végrehajtásától a Wöhler seregcsoport sorsa függ, 
ezért a németek erőiket a végsőkig megfeszítik, remélve, hogy 
sikerül elvágni Plijev altábornagy csoportját. A 23. páncélos 
hadosztály Debrecentől északra 21-én este kiválik a harcból és 

41 H. Kissel 122. old.; F . Senger und Etterlin 267—268. old. 
42 A németek reményeire ld. a III. páncélos hadtest vezérkari főnökének 

véleményét, H. Kissel 120—121. old.; Debrecen feladása uo. 119—120. old.; a IV. 
páncélos hadtest harcai uo. 122—123.. old.; F. v. Senger und Etterlin, 268—270. old. 
vázlat is. 

43 H. Kissel 128. old. 
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22-én hajnalra elérve Üjfehértót, 7 órakor megkezdi az elő-
nyomulást a 15 km-re keletre fekvő Nagykálló ellen, azt 11 
óra körül megtámadja, s 15 óráig elfoglalja. Közben az 1. pán
célos hadosztály egy harccsoportja, ugyancsak 'Űjfehértóról 
kiindulva, Érpatakot foglalja el.*4 

Október 24-én, éjfél u tán Nagykálló—Érpatak térségében 
létrejön a találkozás a 23. páncélos hadosztály és a keletről 
harcolva közeledő 3. hegyi hadosztály, végeredményben tehát 
a 6. és a 8. német hadsereg között. Ezzel a Dél hadseregcsoport 
terve sikerül, és a Plijev csoporton keresztül létesített folyosón 
a Wöhler seregcsoport nyugat felé vonul. A harcok hevessége 
még fokozódik, mivel a német folyosót északról Plijev elvá
gott 3 hadteste, délről pedig a 2. Ukrán Front kötelékei támad
ják. Guderian vezérezredes október 26-án parancsot ad a Ti
szántúl teljes kiürítésére és a Tisza vonalának tartására. Ennek 
következtében november 1-ére a németek két utolsó hídfőjüket 
Polgárnál és Tiszalöknél kiürítik, s ezzel befejeződik a Tiszán
túl felszabadítása.45 

A Nyíregyháza térségében elért siker: Wöhler seregcso
portjának megmenekülése nem változtatott azon a tényen, hogy 
a Dél seregcsoport helyzete válságos volt. Világosan kitűnik 
ez Friessner vezérezredes október 27-én Guderiannak, mint a 
vezérkar főnökének küldött hosszabb leveléből. Ebben Friess
ner a súlyos harcokban elszenvedett ember- és anyagvesztesé
gekre hivatkozva, mielőbb csapatokat és fegyvereket kér, kü 
lönben újabb csapásokkal kell számolni. Panaszkodik a magyar 
csapatok állapotára és harci szellemére, és kijelenti, hogy a 
Tisza vonalát sem tudják tartani.40 

Ebben az időben, október legvégén a Tisza vonal tar tá
sának már a gondolata is illuzórikus volt. A Szeged felől t á 
madó 46. szovjet hadsereg október 21-én elfoglalta Baját, majd 
elérte a Dunát.47 Ilymódon a Duna—Tisza közének déli része 
a Vörös Hadsereg birtokába került, éppen a Nyíregyháza körüli 
harcok idején. Ezzel létrejönnek az előfeltételek a Vörös Had
sereg következő nagy célja: a magyar főváros elleni támadás
hoz. A német vezetés természetesen felismeri a Duna—Tisza 
köze déli részének szovjet kézre kerüléséből származó veszé
lyeket, és megkezdi az átcsoportosítást Budapest védelmére, 
továbbá a Vörös Hadsereg visszaszorítására. Evégből az 1. pán
célos hadosztály a Tiszán Polgárnál október 29-étől átkelve, 

'A H. Kissel 128. old. R. Stoves: i . Panzer-Divis ion 672. old. 
46 H. Kissel 130. s köv. és 140—141. old.; H. Friessner 151—152. old. 
46 A levél szövegét ld. H. Friessnernél, 159—161. old. 
47 isz tor i ja IV. kö t . 385. old. 
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Kecskeméttől északra foglal készenléti állást. A 24. páncélos 
hadosztály pedig, október 28-án a 3. magyar hadsereg LVIL 
német páncélos hadtestének alárendeltségébe kerülve, azt a 
feladatot kapja, hogy 30-án reggel támadja meg és verje szét 
a Kecskeméttől délkeletre felismert szovjet készenléti álláso
kat-48 

A 24. páncélos hadosztály égy része október 30-án reggel 
megkezdi ugyan a parancs szerinti támadást, de ekkor már 
késő! Késő, mert a Vörös Hadsereg Főparancsnokságának uta
sítására a 46. hadsereg és a 2. gárda gépesített hadsereg, erős 
csatarepülő kötelékek támogatásával áttöri a Kecskeméttől 

délre húzódó magyar állásokat, és a várost mindkét oldalról 
megkerülve, északnyugati irányban tör előre, Budapest felé.49 

A Vörös Hadsereg támadásának sikerét e térségben 3 t é 
nyező könnyítette meg: a meglepetés; a magyar csapatok gyors 
visszavonulása és az új harceljárás. A meglepetés elsősorban 
a magyarokat érte, a 15. magyar és a 8. magyar tartalék had
osztály annyira felbomolva menekült Budapest felé, hogy Hans 
v. Greiffenberg tábornok magyar csendőröket rendelt ki a fő
várostól délkeletre levő utakra, a menekülők feltartóztatására, 
és megszállatta a várostól keletre levő, korábban előkészített 
állásokat is. A szovjet harceljárásról pedig a legilletékesebb, az 
ellenséges főparancsnok, Hans Friessner írja a következőket: 

,,Az oroszok folytatták támadásaikat a Tisza és a Duna 
között. Tanultak a debreceni és a nyíregyházi csatából. Kötelé
keik kétszeri elvágása óvatosságra intette őket. Nem vonultak 
többé motoros kötelékeikkel összetömörülve az utakon, hanem 
20—30 harckocsiból álló páncélos csoportokra tagolódva halad
tak, s ezeket ágyúkkal ellátott gyalogság követte."50 

A Kecskeméttől keletre támadó szovjet csapatok hamaro
san elérik Nagykőröst, a nyugaton előnyomulok pedig novem
ber 2-án Alsónémedit. így két súlypont rajzolódik ki, Cegléd— 
Szolnok térségében, illetve Budapesttől délkeletre. Itt a szov
jet csapatok megpróbálnak menetből betörni a fővárosba, s a 
már említett állásokban elkeseredett harcokra kerül sor, de a 
támadást a németek visszaverik.51 

Ez első kísérlet után a 2. Ukrán Front, a főhadiszállástól 
kapott utasítás értelmében, átcsoportosítást hajt végre; meg
próbálja kettévágni a Budapesttől keletre levő ellenséges cso
portot, hogy utána északról, északkeletről és délről egyidejűleg 

48 R. stoves 675—676. old.; F. v. Senger und Etterlin 270^271. old. 
49 F, v. Senger und Etterlin 271. old.; Isztori ja IV. köt . 390—391. old.; H . 

Friessner 165. old. 
40 Minder re Id. H. Friessner 165—166. old, 
51 H. Friessner 166—167. old. ; Isztori ja IV. köt . 391. old. 
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támadva foglalja el a fővárost. Ez a támadás november 11-től 
26-ig tart , s bár számos helység felszabadul, a kitűzött célt 
mégsem sikerül elérni. Hasonlóan eredménytelen a december 
5. és 9. között tett újabb kísérlet is, melynek során a 2. Ukrán 
Front észak és nyugat felől próbálja átkarolni Budapestet.'"2 

A magyar főváros megközelítéséért vívott harcokkal egy-
időben a 2. Ukrán Front csapatai Tokaj és Szolnok között is 
nagyobb támadásokat indítanak, és jelentős sikereket érnek el 
Miskolc, Eger és Hatvan térségében. Közben a Tolbuhin mar
sall vezette 3. Ukrán Front november 7-étől Mohács—Duna-
szekcső térségében átkel a Dunán, és Szekszárd, illetve Pécs 
irányában támad.53 

A 3. Ukrán Front december 9-ére eléri a Velencei-tó déli 
körzetét és a Balatont, és itt védelembe megy át. A 2. Ukrán 
Front csapatai pedig Rozsnyótól délre átlépik a magyar—cseh
szlovák határt, illetve Balassagyarmatnál az Ipolyt. Ebben a 
helyzetben a főhadiszállás december 12-én azt az utasítást 
adja, hogy a 2. Ukrán Front Ipolyság körzetéből mért csapás
sal Esztergomtól északra érje el a Duna partját, s egyidejűleg 
kelet felől támadja Budapestet. Közben a 3. Ukrán Front Bics
kétől észak felé Esztergomnak előnyomulva, bekeríti a buda
pesti német és magyar erőket, s nyugatról keleti irányban tá
mad ellenük.54 

A támadást mindkét Ukrán Front december 20-án kezdi, 
s négy nap múlva, december 24-én este már bezárul a gyűrű 
a magyar főváros körül. A német vezetés sem novemberben, 
sem decemberben nem tudja a Vörös Hadsereg előnyomulását 
huzamosan feltartóztatni, s még kevésbé tud kezdeményezni. 
Hitler ugyan már novemberben parancsot ad Budapest min
denáron való tartására, és arra, hogy ott „házról házra" kell 
harcolni; a német főhadiszállás figyelme azonban ebben az 
időben a nyugati hadszíntérre, az Ardennes hegységben végre
hajtandó nagy német támadás előkészítésére irányul.55 

Ez idő tájt Hitler a magyarországi hadszíntérrel kapcso
latban csak irányelveket ad, így pl. elrendeli, hogy a Balaton 
és a Velencei-tó közül kiindulva, élesen délkeleti irányba tá
madást kell végrehajtani. Ez lett volna a „Spätlese" vállalko
zás, melynek végrehajtását Guderian december 17-én elren
deli. Friessner erre Zossenbe, a főhadiszállásra repül, mert 

52 isztorija IV. köt. 391. old. 
53 isztorija IV. köt. 391—392. old.; H. Friessner 173. s köv., 177. s köv. ös 

180 s köv. old. 
54 isztorija IV. köt. 393—394. old. 
55 H. Friessner 199., ill. 185. old.; az ardennes-i támadásra a legjobb munka 

W. Schaufelberger: Ardennen 1944/45. Allgemeine Schweizerische Militärzeit-
schrift 12/1962. sz., bő irodalomjegyzékkel. 
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szerinte a rossz útviszonyok, a páncélos csapatok üzemanyag
os lőszerhiánya miatt az egész vállalkozás eleve kudarcra van 
ítélve. A Guderiannal való beszélgetés során Friessner azt is 
javasolja, hogy Budapestet fel kell adni, és Székesfehérvár 
környékén kell védelemre berendezkedni. Hitler nincs jelen, 
mert ekkor már a nyugati határ közelében, „Adlerhorst" el
nevezésű főhadiszállásáról irányítja az ardennes-i hadművele
teket; Guderian pedig egyetért Friessnerrel. A vezérezredes 
így némiképp megnyugodva tér vissza Magyarországra.56 

A december 20-án megindult szovjet támadásra Hitler 
reakciója az volt, hogy a Heeresgruppe Süd főparancsnoksá
gát Otto Wöhler gyalogsági tábornokra bízta, s leváltotta Maxi
milian Fretter-Picot, a róla elnevezett seregcsoport főparancs
nokát is. Ez utóbbi helyét Hitler Hermann Balekkal, a pán
célos csapatok gyémántos lovagkereszttel kitüntetett táborno
kával töltötte be.57 

A vezető beosztású tábornokok leváltása katasztrofális 
helyzetben — ez az eljárás Hitlernek régi gyakorlata volt, de 
különösebb eredményt most sem hozott. A magyarországi had
színtéren a németek nem tábornok-hiánybari szenvedtek, ha
nem csapatokra, mindenekelőtt gyalogságra lett volna szük
ségük.58 Mivel előzőleg szinte minden tartalékukat és a szovjet 
fronton harcban nem álló csapatukat az ardennes-i támadás
hoz irányították, erősítést a magyarországi hadszíntérre csak 
más arcvonalról kivonva tudnak küldeni. S amikor 1944 kará
csonyának estéjén Budapest körülzárásáról jön hír, erre sor 
is kerül. Hitler Guderian tudta nélkül elrendeli, hogy a Varsó
tól északra a már hosszabb idő óta esedékes szovjet támadás 
miatt készenlétben álló IV. SS-páncélos hadtest, Herbert Otto 
Gillének, a Waffen-SS első . gyémántokkal kitüntetet t tábor
nokának vezetésével, „Totenkopf" és „Wiking" elnevezésű 
páncélos hadosztályaival, azonnal induljon Budapest felmen
tésére. A december 25-ére virradó éjszakán Gille Obergruppen
führer HimmlertőL a következő táviratot kapja: 

„A Führer ö n t jelölte ki, hadtestével együtt, hogy vezesse 
a felmentő lökést Budapestre, mivel ön , már többször be
kerítve, a körülzárt alakulatok sorsáért a legnagyobb meg
értéssel viseltetik, és az Ön hadteste a legjobban bevált a ke
leti fronton. A Führer elvárja ön tő l és hadtestétől, hogy föl-

56 H. Friessner 196—197. old.; Hitler Adlerhorstban Id. Butlers Lagebesprech
ungen 713. old.; Budapest feladásának indokolására ld. M. Frettei—Pico: Miss
brauchte Infanterie. Frankfurt/M. 1957. 141—142. old. 

57. H . .Friessner 205. s köv., a 208. oldalon közli a felmentési okirat facsi
miléjét is; G. Seemen: Die Ritterkreutzträger 14. old. és Hitlers Lagebesprech
ungen 8285—826. old., jegyzet. 

58 A gyalogság hiányára általában Id. M. Fretter—Pico 141—143. old. 
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mentsék Budapestet, és én elvárom Öntől, hogy nem okoz 
nekem csalódást."59 

A IV. SS-páncélos hadtest a kapott parancsra azonnal 
megindul Magyarországra, újév napján Győrben és Komárom
ban kirakódik, és még aznap Ács—Tata—Felsőgalla térségé
ben készenléti állást foglal. Feladata, hogy Tata—Vértestar-
ján—Bicske vonalban támadjon Budapest ellen. E támadás tá
mogatására a Galíciából Magyarországra hozott, és itt a IV. 
SS-páncélos hadtestnek alárendelt 96. gyaloghadosztály Süttő— 
Lábatlan—Nyergesújfalu térségében átkel a Dunán és a Duna 
jobb partján támogatja a tőle nyugatra előnyomuló SS-pán
célos hadosztályok támadását.60 

Az 1945. január 2-án, a hajnali órákban megindult táma
dás a szovjet csapatok heves ellenállása ellenére is tért nyer, 
de nagy veszteségek árán. A Wiking-hadosztály 1. vezérkari 
tisztjének naplója szerint 3-án a támadás, elsősorban a szovjet 
páncéltörő ágyúk miatt, lelassult, s emiatt Hermann Balek 
tábornok és Gille Obergruppenführer személyesen jelentek 
meg a hadosztályparancsnok harcálláspontján. Január 4-én 
még lassúbb lesz az előnyomulás, s bár másnap, 5-én sikerül 
Bicskét megközelíteni, 6-án már védekezniük kell. A támadó 
SS-hadosztályok nagy veszteségeket szenvednek, különösen a 
szovjet páncéltörőktől és légierőktől. Január 8-án a két had
osztály együttesen támad Bicskénél, de sikertelenül.61 

E támadás jelentőségét az is mutatja, hogy január 6-án 
maga Güderian vezérezredes is megjelent Gille harcálláspont
ján, és sürgette a támadás gyors folytatását. Gille ezért, más
napi parancsában már azzal próbálta lelkesíteni SS-eit, hogy 
a siker, Budapest felmentése, fordulatot idézhet elő a magyar 
hadszíntéren, és döntően befolyásolhatja az egész keleti arc
vonalat.62 

Budapest felmentésének kierőszakolására a németek a 
legjobb SS-páncélos hadtest mellett Göring birodalmi marsall 
ekkor már erősen megtépázott légierejét is fokozottan bevetet-

59 Budapes t k ö r ü l z á r á s á t a szovjet és imagyar m u n k á k á l ta lában dec. 26-ra 
teszik, holot t e t áv i ra t szövegéből és Hit ler több in tézkedéséből világos az, h o g y 
a körülzárás karácsony este történt, így emlékeznek erre vissza maguk a buda
pestiek is. — A fentiekre ld. H. Güderian: Erinnerungen 349. old.; a távirat szö
vege E. Kern: Die letzte Schlacht 120. old. 

60 E. Kern 137. old.: Felix Steiner: nie Freiwilligen. Idee und Opfergang. 
Göttingen, 1958. 295. old. és Hartwig Pohlman: Geschichte der 96. Infanterie-
Division 1939—1945. Bad Nauheim, 1959. 351. s köv. old. — Az 1945. januiár 1. 
utáni hadieseményeket Id. a Kriegstagebuch des KW id. mű rV/2. kötetében, 
és az ebből készült, ugyancsak P. E. Schramm által kiadott Die Niederlage 1945 
c , a müncheni Deutscher Taschenbuch Verlagnál 1962 októberében megjelent 
könyvben. 

61 A napló e részét közli F. Steiner: Die Freiwilligen 295—296. old. 
62 H . Güderian 350. o ld . ; E. Kern 148—149. old. 
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ték. Az SS-ek támadását a levegőből többek között az „Immel-
mann" repülőezred támogatta, melynek parancsnoka, Hans 
Ulrich Rudel alezredes épp 1945. január 1-én kapta meg azt 
a német hadi kitüntetést, melyből csak egyetlen példány ké
szült: a lovagkereszthez az arany tölgyfalombot. Ugyancsak 
részt vett ezekben a harcokban alakulatával Erich Hartmann 
százados is, a második világháború állítólag legeredményesebb 
vadászpilótája.63 

A németek megakadt támadását azonban sem Gille harc
kocsijai, sem Rudel páncéltörő ágyús zuhanóbombázói nem 
tudják előrevinni. Ezért január 9-én a Wiking átvonul Eszter
gomba, és onnan az időközben szintén Magyarországra szállí
tott és ugyancsak a IV. SS-páncélos hadtest alárendeltségébe 
került 711. gyaloghadosztályra támaszkodva, a fővárosban 
körülzárt „Feldherrnhalle" páncélgránátos hadosztály egy 
zászlóaljával január 10-én este kísérel meg újabb támadást 
Budapest felé. A Wiking 12-én elfoglalja Pilisszentkeresztet, 
de este 20 órakor Gille a Dél hadseregcsoport parancsára kény
telen beszüntetni a támadást, mivel Balek tábornok bekerítés
től tart.64 

Ez a veszély valóban fennállott, mert január 6-án a 6, 
szovjet gárda harckocsi hadsereg a 7. gárda hadsereggel együtt
működve, a Duna északi partján támadást kezd Komárom felé, 
s bár a németeknek ezt sikerül megállítani, ők is kénytelenek 
félbeszakítani a magyar főváros elleni előnyomulásukat, ami 
pedig a nyugatnémet hadtörténeti irodalom szerint, az egyet
len lehetséges alkalom lett arra, hogy a védők kitörjenek.65 

Hitler, aki az ardennes-i támadás meghiúsulása után 
figyelmét ismét a magyar hadszíntérre fordította, a kétszeri 
kudarc után sem látta be Budapest felmentésének lehetetlen
ségét, hanem újbóli támadásra adott parancsot. Ezt a támadást 
ugyancsak Gille hadtestének kellett volna végrehajtania, még
pedig a Székesfehérvártól nyugatra fekvő térségből kiindulva 
a magyar főváros felé, tehát nagyjából keleti irányban. A IV. 
SS-páncélos hadtest meglevő két páncélos hadosztálya mellé 
még megkapta az 1. és a 3. páncélos hadosztályt is.66 

63 Hans Ulrich Rudel: Tro tzdem. Gött ingen, é. n. 184. s köv. old. és A u s 
Krieg und Frieden. Göttingen, é. n. 7. s köv. old. — Rudel ezredének egy része 
Ju 87 típusú Stukákkal volt .ellátva, ezeket bombákkal vagy 2 db 37 mm-es 
páncéltörő ágyúval felszerelve, főleg harckocsik ellen vetették be. — Hartmann, 
aki a keleti fronton 352 légigyőzelmet ért el, 1961 áprilisában a nyugatnémet 
légierő „Geschwader Richthofen" alakulatának volt a parancsnoka. Ld. Gesch
wader der Luftwaffe mit Traditionsnamen. Soldat und Technik, 6/1961. sz. 285— 
287. old. 

64 F. Steiner 297—298. old.; E. Kern 150. s köv. old. 
65 F. Steiner 298. old. ; E. Kern 156—157. old.; A. Philippi—F. Heim 269. old. 
66 E . Steiner 299. old.; R. Stoves: i . Panzer-Divis ion 712—713. old. 

6* 439 



Ez az erő, tehát 4 páncélos hadosztály indul meg január 
18-án előbb Székesfehérvár ellen. Ezt a várost, a 23. német 
páncélos hadosztály részbeni segítségével a IV. SS-páncélos 
hadtest január 22-én reggelre visszafoglalja, de a további tá
madás, jóllehet a 3. páncélos hadosztály eljut a Dunáig, január 
26-ára megreked. Másnap, január 27-én pedig a 3. Ukrán Front 
csapatai ellencsapást kezdenek, és sikerül mindenütt megállí
taniuk, sőt helyenként részben visszaszorítaniuk a németeket.67 

Ezekben a harcokban mind a Vörös Hadsereg, mind a né
metek részéről, fokozott szerepet játszottak a páncélosok. 
Budapest felmentésének kierőszakolására, illetve e felmentés 
meghiúsítására mindkét fél nemcsak általában legjobb erőit 
vetet te be, de legjobb páncélos erőit, harckocsijait is. Van 
olyan nyugatnémet vélemény is, mely szerint a német kudar
cok oka a szovjet harckocsiknak, mindenekelőtt a JSZ 2 típu-
súaknak minőségi fölénye.68 Engedjék meg, hogy ennél a kér
désnél, éppen jelentősége miatt, egy kissé elidőzzek. 

1941. júliusában, a Szovjetunió elleni támadás kezdetekor 
a németek legjobb harckocsija a Pz. IV volt. Ez a harckocsi 
akkor 18—20 tonnás volt, és rövid csövű, 75 mm-es L/24-es 
ágyúja páncélgránátjának a kezdősebessége csak 385 m sec. 
A vele szemben fellépő T 34/76 harckocsi 28 tonnás volt, 76,2 
mm-es, L/41,2-es ágyújának páncélgránátja abban az időben 
rendkívül magas, 621 m/sec. kezdősebességgel rendelkezett. 
Ez azt jelentette, hogy a Pz. IV. a T 34-est csak kivételes eset
ben, 500 m távolságon belül tudta kilőni, ha a torony alsó ré
szét hátulról eltalálta. Ilyen lövés pedig, Guderian szerint is, 
művészet volt. A T 34-es viszont a Pz. IV-et 1500 m-ről vagy 
ezen belüli távolságról nehézség nélkül ki tudta lőni. Ezért 
a T 34-esről, a második világháború legjobb harckocsijáról a 
nyugati irodalom ma is kijelenti, hogy az első fellépésekor tűz
erőben, páncélozottságban és mozgékonyságban minden más 
harckocsit felülmúlt.69 

A szovjet páncélos fegyvernemnek ezt a minőségi, meny-
nyiséggel csak a háború későbbi éveiben párosult fölényét a 
németek úgy próbálták kiküszöbölni, hogy a Pz. IV harckocsi 

67 R. Stoves 713. s köv . o ld . ; Isztor i ja IV. köt . 402. old. ; H. Guderian 365. 
s iköv. old. 

68 Gert Buchheit: Hitler der Feldherr. Die Zerstörung einer Legende. 
Rastatt (Baden), 1958. 470. old. 

69 A n é m e t ha rckocs ik adata i t , l e í rásá t és f ényképé t ld. F. M. von Senger 
und Etterlin: Die deutschen P a n z e r 1926—1945. München , 1959.; a szovjet h a r c 
kocs iké t W. D. Mostowensko: P a n z e r ges te rn u n d heu te . Berlin, 1961.; — a 
másod ik v i l ágháború és a későbbi időszak harckocs i ja i ra nagyon jól haszná lha tó 
ezenkívül az 1957 óta eddig 8 soroza tban megjelent Panze rkennb lä t t e r című, 
dr. Fritz Wiener és Herbert Hahn által készítet t , befűzhető lapoka t t a r ta lmazó 
összeál l í tás , Wien. — Guderian a T—34-ről E r i n n e r u n g e n 213. old.; dr. F. Wiener 
v é l e m é n y e : Panze rkennb lä t t e r , Serie I. Wien, 1957. 
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motorjának teljesítményét és páncélzatát megnövelték, s 1942. 
tavaszától L/43-as, 1943-től pedig L/48-as ágyúval látták el. 
Ennek az ágyúnak a páncélgránátja már 750—930 m/sec. 
kezdősebességet ért el. A németek ugyanakkor 1942-től be 
vetették a fronton a Pz. VI megjelölésű, 57 tonnás, 88 mm-es. 
L/56 ágyúval ellátott „Tigris" harckocsit. Ennek páncélgrá
nátja 810 m/sec. kezdősebességet ért el. A Tigris javított vál
tozata, a 70 tonnás „Királytigris" 1944-ben került a frontra, 
88 mm-es, L/70-es ágyúval, ennek páncélgránátja 1000—1130 
m/sec. kezdősebességgel repült ki a csőből. A T 34-es elleni 
harcra egyébként a németek az 1943-ban a csapatokhoz kerül t 
— s a kurszki csatában nagyon gyengén bemutatkozott — 
Pz. V megjelölésű Párducot szánták. Ennek külső formáját 
a T 34 különben szemmel láthatóan erősen befolyásolta. A n é 
metek által legjobban sikerült saját harckocsinak tartott Pá r 
duc azonban túlságosan nehézre sikerült, mert 75 mm-es, 
L/70-es, 935—1120 m/sec. kezdősebességű páncélgránátot lövő 
ágyújának elhelyezéséhez végül is egy 45,5 t összsúlyú járműre 
lett szükség. És ezeknél a harckocsiknál nemcsak a nagy súly 
jelentett problémát, hanem a Tigris és a Királytigris eseté
ben, a vasúti szállítás is. A Tigris ugyanis 373, a Királytigris 
pedig 375 cm széles volt, s ezért vasúti szállítás esetén a futó
mű külső görgőit le kellett szerelni, s a láncot is kicserélni 
keskenyebbre.70 

Közben természetesen a szovjet harckocsi tervezők sem 
tétlenkedtek, s 1943-ban a javított vagy új típusú német harc
kocsik már a 85 mm-es, L/53-as, kb. 800 m/sec. kezdősebes
ségű páncélgrátátot lövő ágyúval ellátott, több lényeges kor
szerűsítésen átment T 34-essel kerültek szembe. Ennél a harc- / 
kocsinál az előző T 34-es legfőbb hibáját, hogy tudniillik a 
toronyban csak 2 fő volt, s a parancsnoknak az irányzólövész 
feladatát is el kellett látnia, kiküszöbölték. 

A második világháború legjobb szovjet, és általánosság
ban is legjobb nehéz harckocsija, a 4 géppuskával és egy 
122 mm-es, L/45-ös ágyúval ellátott JSz 2 1944-ben került a 
frontra. Ennek súlya 45 t volt, és ez az adat, hogy tudniillik 

70 A német harckocsiknak a második világháború alatti fejlődésére a leg
jobb leírás Walter J. Spielberger: Der Panzerkampwagen I und seine Abarten 
1933—1941. Feldgrau, 3/1962. sz.; ugyanő: Der Panzerkampfwagen II und seine 
Abarten 1934—1944. üo. 4 1962. sz.; ugyanő: Der Panzerkampfwagen III und seine 
Abarten. Feldgrau, 1/1963. és 2/1963. sz.; ugyanő: Der Panzerkampfwagen IV und 
seine Abarten. Uo. 2/1963., 3/1963. és 4/1964. sz.; ugyanő: Der Panzerkampfwagen 
V „Panther" und seine Abarten 1941—1945. Feldgrau, 5/1963. és 6/1963. sz.; végül 
Der Panzerkampfwagen ,,Tiger" und seine Abarten 1941—1945. Feldgrau, 1/1964., 
2/1964. és 3/1964. sz. — Spielberger írja a Feldgrau, 5 1963. sz., 159. oldalon: „Letzt
lich hat dieser russische Wagen (azaz a T—34! B. J.) auch die Konstruktion des 
»Panthers« massgeblich beeinflusst." 
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a szovjet harckocsi tervezőknek egy ilyen, a német Párduccal 
azonos súlyú harckocsiban 122 mm-es ágyút sikerült elhelyez
niük, fényes bizonyítéka a szovjet haditechnika fölényének.7J 

Ez ismertetett harckocsi-típusokon kívül a magyarországi 
hadszíntéren természetesen még sok egyéb harckocsi, roham
löveg, páncélvadász vett részt. Ezek közül a szovjet SzU 76 
típusú, 76 mm-es ágyúval ellátott, 11,5 tonnás, könnyű önjáró 
löveget lehet megemlíteni, melyet a háború kitörésekor sietve 
dobtak a frontra. Egyéb önjáró lövegek után a kurszki csatát 
követő időben megkapták a csapatok a SzU 85 elnevezésű 
páncélvadászt, mely 85 mm-es ágyújával, a T 34-eshez ha
sonlóan, bármely német harckocsival sikerrel vette fel a 
harcot.72 

Visszatérve a magyarországi hadszíntérre, a januári heves 
harcokat februárban viszonylagos nyugalom váltja fel. 1945 
februárjának lényegében két fontosabb eseménye van: a buda
pesti német—magyar védősereg maradványainak kitörési kí
sérlete és a magyar főváros felszabadulása, illetve a Dunától 
északra vívott harcok. 

Budapesten mindvégig heves küzdelem dúlt, s mint isme
retes, a 2. Ukrán Front katonái valósággal házról házra ha
ladva tudnak csak előnyomulni. Január 18-án felszabadul a 
pesti oldal; a németek a Duna-hidakat felrobbantva, Budára 
szorulnak vissza. A Wehrmacht hadijelentés Budapestet feb
ruár 12-étől kezdve nem említi többé, majd február 15-én 

•hírül adja, hogy a 26 750 főre leolvadt védősereg, közte 10 000 
sebesült, kitörést kísérelt meg. A kitörést azonban a szovjet 
csapatok a Budától nyugatra húzódó hegyes-dombos vidéken 
felszámolják, s a Zsámbéktól nyugatra húzódó térségben a 
német vonalakat csak 785 fő éri el.73 

Az említett másik esemény, a Dunától északra vívott har
cok voltaképpen nem önmagukban, hanem a 6. SS-páncélos 
hadsereg Magyarországra jövetele és itteni bevetése szempont
jából érdekesek. 1945. január 16-án Hitler tudniillik elhatá
rozza, hogy a nyugati front ismét védelembe megy át, s az 
ily módon ott felszabaduló 6. SS-páncélos hadsereget Magyar
országra küldi. Guderian, erről értesülve, saját bevallása sze
rint önkívületi állapotba kerül, de Hitlert sem ő, sem senki 
nem tudja rábírni elhatározásának megváltoztatására. Hitler 
kijelenti, hogy a magyar olaj és olaj feldolgozó ipar nélkülöz
hetetlen és döntő a háború kimenetele szempontjából. ,.Ha Ön 

71 A T—34-es szerkezeti változtatásaira W. D. Mostowenko 126., 135. és 138— 
139. old.; a JSz 2-re uo. 140—141. old. 

72 Ld- W. D. Mostowenko 137. old. 
73 Hitlers Lagebesprechungen 803. old. jegyzet. 
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nem kap többé üzemanyagot — mondja Guderiannak —, harc
kocsijai nem tudnak mozogni és a repülők nem szállhatnak fel. 
Ezt Önnek is be kell látnia. Az én tábornokaimnak azonban 
fogalmuk sincs a hadigazdálkodásról." Más adatok szerint 
Hitler nemcsak az olaj, hanem a dunántúli élelmiszer miatt is 
ragaszkodott Magyarország mindenáron, más frontok rovására 
is való tartásához.74 

Az 1. és II. SS-páncélos hadtestből álló 6. SS-páncélos 
hadsereget január végén kezdik Magyarországra szállítani, az
zal a tervvel, hogy beérkezése után a 6. hadsereggel és a 2. 
páncélos hadsereggel, végül az E hadseregcsoport erőivel egye
temben a Dunántúlon nagy támadást indít, s a szovjet csapa
tokat a Duna vonalára veti vissza. A németek e támadás meg
kezdése előtt azonban észak felől biztosítani akarják magukat, 
ezért előbb az úgynevezett Garam-hídfő felszámolására az I. 
SS-páncélos hadtest: az 1. SS-páncélos hadosztály „Leibstan
darte Adolf Hitler", a 12. SS-páncélos hadosztály ,.Hitler
jugend" és a „Hoch- und Deutschmeister" gránátos hadosz
tály a Dunától északra február 17-én támadást kezd. A szov
jet hídfőt egy héten át tartó harcokban fel is számolják, de 
a hadosztályokat innen a tervezett nagy támadáshoz a Balaton 
és a Velencei-tó közötti kiindulási állásba kell átcsoportosítani, 
és ez időbe telik.75 

A márciusi támadás 6-án a Dráva vonalán, a „Waldteufel" 
vállalkozással indul, 4 hadosztály észak, Mohács felé tartó tá
madásával. Egyidejűleg a 2. német páncélos hadsereg a Bala
tontól délre Nagybajomnál keleti, Sepp Dietrich 6. SS-páncé
los hadserege és a 6. hadsereg a Velencei-tónál délkeleti irány
ban támad. Kezdeti sikerek után a támadás a Duna elérése 
előtt megakad, s mintegy 10 nap múlva már a Vörös Hadsereg 
kezd támadni.76 

Ennek a Hitler által személyesen tervezett és előkészített, 
jelentős páncélos, köztük SS-erőkkel végrehajtott támadásnak 
a kudarca Hitlernek, Tippelskirch volt német tábornok sze-

74 Guderian 357. old.; R. Stoves: Die 1. Panzer-Divis ion 745. és 747. old.; 
az egészre ld. még Kurt v. Tippelskirch: Geschichte des zweiten Weltkrieges. 
Bonn, 1956. 2. kiad. 499. old. 

75 isztor i ja Velikoj Otyecsesztvennoj Vojni. V. köt . Moszkva, 1963. 194. 
old . ; Panzermeyer (Kurt Meyer): Grenad ie re . München—Lochhausen , 1956., eb
b e n Hubert Meyer: Der Einsatz de r 12. SS-Panzerdivis ion. 338—339. old.: Dr. Hel
muth K. G. Rönnefarth: Reichs-Grenadier-Divis ion „Hoch- u n d Deu t schmeis t e r " 
1938—1945. Fe ldgrau , 6/1956. 134. old. 

76 isztor i ja V. köt. 195. s köv . old.; n é m e t részről R. Stoves, F. v. Senger 
und Etterlin, H. Meyer, H. Pohlman és m á s o k id. m u n k á i n kívül Id. mindenek 
előtt az e semények n a p o n k é n t i l e í rásá ra Die Nieder lage 1945 id. m ű 241. s köv . ' 
old. — Ebből az is. világos, hogy a támadás mindhárom irányban március 6-án 
kezdődött, és nem, mint H. Heiber a Hitlers Lagebespremhungen 907. cid. láb
jegyzetében állítja — az E hadseregcsoport kivételével — március 9-én. 
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rint, „a csontja velejéig hatott. Az itt bevetett SS-hadosztályok 
részei, köztük saját testőrsége, akiknek hűségére ő szikla
szilárdan épített, nem állták meg helyüket. Ök is a végén vol
tak az erejüknek — és a hitüknek. Határtalan haragjában meg
parancsolta, hogy fosszák meg őket a nevét viselő karszala
goktól."77 

Egy ilyen parancs létezését természetesen a nyugatnémet 
irodalom sem tudja tagadni. Az SS rehabilitációja érdekében 
azonban maguk az SS-ek megkísérlik, hogy a parancs kelet
kezéséért Otto Wöhler tábornokot, a Dél hadseregcsoport fő
parancsnokát tegyék felelőssé. Szerintük Wöhler valótlan j e 
lentést adott Guderiannak. A már idézett Hubert Meyer volt 
SS-tiszt a következőket írja: 

„A hadseregcsoport-főparancsnok, Wöhler vezérezredes (!), 
a balatoni támadás idején az arcvonal mögött találkozott 
a Leibstandarte egyik, lövegével hátrafelé vonuló ködvető
személyzetével, és kérdőre vonta őket. A lövegvezető jelen
tette, hogy motorhiba miatt elvesztette egységét és most ke 
resi. A vezérkar főnökével folytatott egyik telefonbeszélgetés 
alkalmával Wöhler vezérezredes a támadás balsikere miatt 
azzal igazolta magát, hogy maga az SS sem tudja magát ta r 
tani és hátramegy, mint azt ő személyesen megállapította. 
A helyzetmegbeszélésen a vezérkar főnöke ennek megfelelően 
jelentett. Ez vezetett a karszalagparancshoz."78 

Ezzel, még a nyugatnémet irodalomban is egyedi megálla
pítással szemben nyugodtan elfogadhatjuk Tippelskirch már 
idézett, és Guderian emlékiratai által is alátámasztott vélemé
nyét. Guderian egyenesen arról ír, hogy az SS-ek alakulatai, 
parancs ellenére, zárt kötelékben vonultak hátra, harckocsik 
fedezete alatt. Ezért „ezekben a hadosztályokban bízni többé 
nem lehetett". Guderian szerint is tombolt Hitler, és a kiadott 
paranccsal őt, Guderiant akarta Magyarországra küldeni.79 

Ez a magyarországi német támadás egyben a második 
világháború utolsó német támadása is; s összeomlását jó két 
hét múlva Magyarország, ezután pedig Ausztria felszabadulása 

77 K. v. Tippelskirch id. mű 500. old. — A hitleri hadseregben az Ärmel
streifen, a Wehrmachtnál és az SS-nél is, nem egyszerű jelvény, hanem kitün
tetés volt, letépése így büntetésnek számított. 

78 Panzermeyer 342. old. — Otto Wöhler 1943. j ú n i u s 1-én lett gya logság i 
tábornok; ezt követően! többé nem lépett elő, így 1945-ben nem lehetett vezér
ezredes! Ld. W. Keilig 211/369. old. —• A ködvetőre Id. Fritz Wiener: Die Nebel
werfer 1939—1945. Feldgrau, 2/1959., 3/1959., 5/1959. és 6/1959. sz., ez utóbbi helyen 

'irodalommal. 
79 H. Guderian 381. old. — Érdemes megjegyezni, hogy az SS-irodalom leg

újabb terméke Felix Steiner már idézett, Die Armee der Geächteten c. könyve 
is a 6. SS^páncélos hadsereg „balsiker"-érői beszél, melyért Hitler a karszala-
gok elvonásával „büntette" SS-eit, 216. old. 
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követi. Március 16-án a Vörös Hadsereg megy át támadásba, 
s ennek üteme felülmúlja az elmúlt őszi tiszántúli és Duna— 
Tisza közi előnyomulásét. A német véderő főparancsnokságá
nak hadműveleti naplójában március 17-én szerepel először 
a szovjet támadás; 19-én Székesfehérvár már a harcvonalban 
van; 21-i bejegyzés szerint a város f/5 része elveszett; 22-én 
pedig a 2. Ukrán Front teljesen kézrekeríti a várost.80 

Egyébként Hitler még ekkor, március vége felé sem akarja 
tudomásul venni, hogy a magyarországi fronton most már 
végérvényesen a Vörös Hadsereg diktál. Március 23-án, tehát 
Székesfehérvár felszabadulása után megparancsolja, hogy a 
várost „minden körülmények között tartani kell!" Ezt a pa
rancsot már az SS sem hajtja végre. Az SS-hadosztályok és 
az egyéb alakulatok egymással mit sem törődve, menekülnek, 
özönlenek nyugat felé.81 

Székesfehérvár körül aránylag hosszú ideig is tartott a 
harc, mivel a várostól északra nyugati irányban indított szov
jet támadás már az első napon, tehát 16-án délelőtt 10 órakor 
Hajmáskért veszélyezteti. A Vörös Hadsereg előnyomulása 
olyan ütemben halad, hogy a csapatok március végére már az 
osztrák határ közelében harcolnak. A német hadműveleti napló 
bejegyzése szerint március 30-án a Vörös Hadsereg eléri Kő
szeget, és ezzel a magyar—stájer határt . Itt, a határvonalon 
a németek megpróbálják tar tani az úgynevezett „Reichs-
schutzstellung"-ot, de hasztalanul: április 4-én magyar terü
leten minden harccselekmény végetér, az ország teljesen fel
szabadul!83 

A Magyarországon 1944 szeptember vége és 1945 április 
eleje között lezajlott hadműveleteknek már ilyen vázlatos át
tekintése is több dolgot muta t : 

1. A Vörös Hadseregnek az egész keleti arcvonalon, Ro
mániától és Jugoszláviától a Baltikumig folytatott hadműve
letei keretében a magyarországi front, minden jelentősége 
ellenére sem volt főfront. 

2. Ezzel szemben a hitleri hadvezetés számára a magyar 
hadszíntér jelentősége, szeptembertől egészen márciusig ál
landóan fokozódott, s maga Hitler, az ardennes-i ellentámadás 
előkészítésének rövid időszakát kivéve, rendkívül nagy figyel
met szentelt neki. 

80 isztor i ja V. köt . 206. s köv . old.; Die Nieder lage 1945 278. s köv. old. 
81 F. Steiner-. Die Armee der Geächteten 218. old.; H. Rönnefarth id. cikk, 

Feldgrau, 6/1956. sz. 135. old. 
82 R . stoves 754. s köv. , 769. s köv. és 779. s köv . old.; Die Nieder lage 1945 

317. s köv. old.; Isztorija V. köt . 211. old. 
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3. A 2. és a 3., illetve a 4. Ukrán Front feladatát mind
végig a saját erőivel oldotta meg, tehát nem vont el más arc
vonalról csapatokat. 

4. Ezzel szemben a Dél hadseregcsoport már a hadműve
letek megindulása előtt erősítéseket kapott. Később is szinte 
állandóan érkezett erősítés. Külön ki kell emelni a IV. SS-
páncélos hadtestnek a Visztula frontról való kivonását, mely 
így a január 12-én indított nagy szovjet támadás sikeréhez já
rult hozzá, majd azt a körülményt, hogy a 6. SS-páncélos had
sereg Franciaországból nem a Kelet-poroszországi arcvonalra, 
hanem Magyarországra került. 

Ezek a tények: a németek részéről a magyar hadszíntér 
állandó előtérben állása, oda rendszeresen és növekvő mér
tékben erősítések küldése egyben azt is világossá teszik, hogy 
miért volt szüksége a Vörös Hadseregnek több, mint hat hó
napra az ország felszabadításához. 

Befejezésül a kérdés irodalmával kapcsolatban szeretnék 
felvetni néhány gondolatot. Az ötvenes években keletkezett 
szovjet (és magyar) feldolgozások elsősorban sajtó- és hasonló 
jellegű anyagra, legjobb esetben a T ASSZ jelentéseire alapul
tak. Akkoriban, a személyi kultusz éveiben, a magyarországi 
hadműveleteket az úgynevezett „sztálini tíz csapás" kereté
ben tárgyalták, s ez a körülmény, a felhasznált kevés és egy
oldalú forrásanyaggal párosulva, lehetetlenné tette a szín
vonalas és kellő részletességű kutatást. 

örvendetes változást jelent ,,A Szovjetunió Nagy Hon
védő Háborújának története 1941—1945" című, hatkötetes 
sorozat megjelenése. A részletes levéltári anyagon alapuló, 
jegyzetelt, a nyugati irodalmat is figyelembe vevő nagy mun
kának a IV. és V. kötete tárgyalja a magyarországi hadszíntér 
eseményeit. A Zrínyi Kiadó közléséből tudjuk, hogy a sorozat 
magyar nyelven való megjelentetése ebben az évben kezdő
dik — így a magyar vonatkozású kötetekre sajnos csak 1965 
második felében és 1966-ban kerül majd sor. E szovjet munka 
eredményeinek megismerésén és felhasználásán túl a hazai 
kutatást nagymértékben megkönnyítené, ha szovjet emlékira
tok és egyes alakulatok történetei is rendelkezésünkre állná
nak.83 Mindez óriási segítség a hazai kutatásnak, de az esemé
nyek teljes részletességű megismeréséhez és értékeléséhez a 
szovjet levéltárak anyagának hozzáférhetővé válására, a szov-

83 Az előadás megtartása után, 1964. június 7-én közölte a Népszabadság, 
hogy a felszabadulás 20. évfordulójára Moszkvában Malinovszkij marsall és má
sok visszaemlékezéseit tartalmazó gyűjteményes kötet jelenik meg. 
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jet és a zsákmányolt német és magyar hadműveleti iratok 
eredetiben való tanulmányozására lenne szükség. 

A Magyarországra vonatkozó német hadtörténeti irodalom 
eddigi anyagát nagyjából 3 csoportra lehet osztani, mégpedig: 
emlékiratokra, különböző csapattestek történeteire, legújab
ban pedig okmánypublikációkra. Az emlékiratok közül első 
helyen Hans Friessner volt vezérezredesnek, a Dél hadsereg
csoport egykori főparancsnokának, a magyar történészek által 
eddig szinte figyelemre sem méltatott „Verratene Schlachten" 
című könyvét említeném. Jóval kevesebb adatot tartalmaz a 
6. német hadsereg, illetve a Fretter-Pico seregcsoport volt fő
parancsnokának, Maxillian Fretter-Pico szolgálaton kívüli tü
zérségi tábornoknak „Missbrauchte Infanterie" címmel 1957-
ben kiadott munkája. 

A csapat-történetek közül első helyen egy nem szorosan 
ilyen jellegű munkát, Hans Kissel könyvét kell említeni. 
A „Die Wehrmacht im Kampf" elnevezésű sorozat 27. kötete
ként 1960-ban megjelent, „Die Panzerschlachten in der Puszta" 
című munka a tiszántúli harcokban részt vett különböző ala
kulatok hadműveleti naplói, tisztek feljegyzései és visszaem
lékezései alapján készült. Azóta egyébként számos hadosztály
történet jelent meg, itt csak az 1. páncélos és a 24. páncélos 
hadosztály történetére, továbbá a 96. gyalogosztály történetére 
utalnék. 

Figyelemre méltó jelenség, hogy Nyugat-Németországban 
a legutóbbi években több, a magyarországi hadműveletekre is 
értékes anyagot tartalmazó dokumentumgyűjtemény jelent 
meg. Ezek közül elsősorban a Helmut Heiber által közzétett 
„Hitlers Lagebesprechungen"-re, és a Percy Ernst Schramm 
által kiadott „Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehr
macht" IV. kötetére hívnám fel a figyelmet. 

Ebből a rövid felsorolásból szembetűnik, hogy mennyi
ségileg a német irodalom jóval több a szovjetnél, noha a né
metek a Nagy Honvédő Háború történetéhez hasonló igényű 
és jelentőségű összefoglaló munkát nem tudnának elkészíteni, 
ilyet még csak nem is terveznek.84 A nagyszámú emlékirat, 
részkérdéssel foglalkozó feldolgozás és hadosztály-történet pe
dig annak bizonyítását szolgálja, amit a német véderő fő
parancsnoksága hadműveleti naplójának utolsó bejegyzése 

84 Érdemes ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy Hans-Adolf Jacobsen a 
Wehrwissenschaftliche Rundschau 1962. 9. és 10. számában „Zur Konzeption 
einer Geschichte des Zweiten Weltkrieges 1939—1945" című hosszabb cikkében 
kifejtette a második világháború történetének megírására vonatkozó elgondolá
sát, és közölte az általa 2 fő részre (1939—4943, 1943—1945) tagolt mű vázlatát 
is. — Tudomásom szerint e cikk nem keltett komolyabb visszhangot. 
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1945. május 9-én megfogalmazott, hogy „a német véderő ha
talmas túlerővel szemben becsülettel maradt alul". E bejegy
zés szerint ,,a front és a haza egyedülálló teljesítménye a tör
ténelem későbbi igazságos ítéletében találja majd meg vég
leges méltatását". Azt hiszem, e szavakat nekünk is figye
lembe kell vennünk, és a magyarországi hadműveletek mene
tének és körülményeinek feltárásával, a második világháború 
egész történetébe való beleágyazásával is segítenünk kell a 
történelemnek megfogalmazni a hitleri Wehrmacht feletti 
ítéletet. 
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A IASI—KISINYOVI HADMÜVELET HATÁSA 
MAGYARORSZÁG KATONAPOLITIKAI HELYZETÉRE1 

Ölvedi Ignác alezredes 

A világháború története arról tanúskodik, hogy a háború 
a hadviselő országok politikai rendszerének, gazdasági, erköl
csi, katonai potenciáljának nagy próbatétele. Minden vonat
kozásban óriási erőfeszítéseket követel és sokoldalú megpró
báltatásnak teszi ki az államok anyagi, politikai, erkölcsi és 
katonai erejét. 

Egy másik tanúság, hogy nemcsak az adott ország társa
dalmi rendszere: gazdasági ereje, politikai erőssége, a nép
tömegek erkölcsi, politikai állapota van döntő hatással a há
ború menetére, hanem a háború hadászati eseményei, az arc
vonalak helyzete is döntő befolyással van a hadviselő államok 
bel- és külpolitikájára. 

A Szovjetunió megtámadásával a második világháború 
eseményeinek központja Keletre tevődött át, itt alakult ki a 
második világháború fő arcvonala. A fasiszta főparancsnok
ság szárazföldi haderejének általában 2/s-át a Szovjetunió ellen 
vetette be és mindvégig a keleti hadszíntéren tartotta.2 Itt 
zajlottak le a legnagyobb anyagot, technikát és emberi erőt 
igénylő csaták, hadműveletek, amelyekben a fasiszta Német
ország és csatlósainak főerőit szétzúzták. 

Érthető tehát, hogy a szovjet—német arcvonal eseményei 
igen érzékenyen érintették a résztvevő feleket, és komoly ha
tást gyakoroltak, különösen Németország szövetségeseinek po
litikájára és magatartására. 

Magyarország hadbalépése után a kormány katona-poli
tikáját és Németországhoz való viszonyát alapvetően a szov
jet—német arcvonal eseményei határozták - meg. Ezek hatá
sára változtak a miniszterelnökök, vezérkari főnökök, hon-

1 Hozzászólás, Borús József: A magyarországi hadműveletek jelentősége a 
második világháború történetében című előadásához. 

2 1941. június 22-én német hadosztályok 70%, 1942. november 1-én 72%-a, 
1943. július 1-én 66%, 1944. május 1-én 58% és 1945. február 1-éri 60% a szovjet-
német arcvonalon tevékenykedett. (A második világháború meghamisítói ellen.) 
Tanulmányok. Zrínyi Katonai Kiadó Bp. 1961. 84. o. 
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védelmi miniszterek, valamint a kormányok politikai és ka 
tonai célkitűzései is. 

Ugyanez vonatkozik Magyarország* megszállására is, mely
nek alapvető oka nem a Kállay-kormány magatartásában ke
resendő, ez a legjobb esetben csak ürügyül szolgált, amire 
Hitler hivatkozhatott, hanem a keleti hadszíntér 1944 első ne
gyedének hadieseményeiben. 

Az 1944-es év téli hadjáratában a szovjet hadsereg fő erő
kifejtése a szovjet—német arcvonal déli szárnyán bontakozott 
ki és a németek két nagy hadműveleti csoportosításának a 
„Dél" és az „A" hadseregcsoportok szétverését eredményezte.3 

A kedvezően alakult hadműveleti helyzetet kihasználva 
az 1. Ukrán Front csapatai március 29-én felszabadították 
Csernovicot, birtokba vették Kolomiját, Kutit, Gyeljatyint és 
ezzel kijutottak a Kárpátok előterébe, ami az ellenség hadá
szati arcvonalának kettévágását jelentette/1 Az 1941-es szov
jet—magyar határt március végén 25—50 km-re közelítették 
meg. 

1944 márciusában a Mastein-féle „Heeresgruppe Süd"-ot 
szétverték. Úgyhogy Galíciában a németek hadászati arcvona
lán a Romániában és a Kárpátoktól északra visszavonult erők 
között egy 200—300 km óriási hézag kelekezett. Ennek be
tömésére a fasiszta hadvezetés tartalékokkal nem rendelke
zett."' A rés viszont igen veszélyes volt. Kiváló hadműveleti 
helyzetet teremtett a „Közép" hadseregcsoport szárnyába és 
Lvovon, Krakowon át a Kárpátoktól északra közvetlenül a né
met birodalom ellen mérendő csapásokhoz. Továbbá nyitott 
kaput jelentett a Kárpátokon át Magyarország felé. A néme
teket ért vereség6 a délnyugat irányban gyökeresen megvál
toztatta a hadászati helyzetet, új támadó hadművelet perspek
tíváját nyitotta meg Románián keresztül a Balkánra. 

A hitlerista főparancsnokságot ezek az események várat
lanul érték. Keitel januárban Szombathelyinek azt a vélemé
nyét, hogy a német arcvonal esetleg visszavonul a Kárpá-

3 Szbornyik matyerialov po szosztávu grupirovki i peregruppirovki szuho-
putnih vojszk fasisztszkoj Germannyii i vojszk bivsih jejo szatyellitov na szov-
jetszko—germanszkom frontye za period 1941—1945. Vipuszk csetvjertij, Moszkva 
1956. sztr. 14-̂ 26. a „Dél" ég az „A" hadseregcsoportokban 90 gyalogos, 18 páncé
los és négy gépesített hadosztály, 2 gépesített dandár volt. A németek itt össz
pontosították ossz gyalogihadosztályaik 41%-át és harckocsi hadosztályuknak 72 
százalékát 

4 A második világháború 1939—1945. Zrínyi Katonai Kiadó Bp. 1963. II. k. 
230. O. 

5 Belügyminisztérium Irattára: ,,V" 19430/14. Lakatos Géza vallomása. 
6 Vojenno Isztoricseszkij Zsurnal. No. 1. 1960. sztr. 21. A szovjet csapatok 

1944 első felének hadjáratában szétvertek 173 hadosztályt és 5 dandárt. Közülük 
46 harcászati magasabbegységet teljesen megsemmisítettek, vagy fogságba ej
tettek. 
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tokra még kizártnak tartotta. A dnyeperi csata után abban re 
ménykedtek, hogy bizonyos hadműveleti szünethez jutnak. 
Űgy értékelték a helyzetet, hogy a szovjetek is legyengültek, 
tartalékokkal nem rendelkeznek és a járhatatlan utak követ
keztében az arcvonal déli szárnyán nagy ereiű és nagy kiter
jedésű támadó hadműveletektől nem kell tartani.7 

Február végén, március elején — minden bizonnyal — 
a német hadvezetés is megérthette, hogy az ukrán frontok tá
madását már nem tudják megállítani. Láthatták ennek a kö
vetkezményeit is, hogy az arcvonaluk kettévágásához vezet. 
Az ellenség új stratégiai helyzetében óriási mértékben meg
növekedett a Balkán szerepe és ezzel párhuzamosan Magyar
országé is. Hazánk 1944 első felében Németország hadászati 
jelentőségű területévé vált. 

A fasiszta főparancsnokság Összeköttetése a délkelet-euró
pai államokkal és az ott levő haderejével csak Magyarországon 
keresztül lehetett. Magyarország elvesztése, vagy kikapcsolása, 
a Balkán és az ott levő német erők elvágását jelentette volna. 
A helyzet a Balkánon is nagyon súlyos volt. Tartani kellett 
attól, hogy bármelyik pillanatban bármelyik állam megmoz
dulhat. Magyarország nélkül elvész a Balkán, a román olaj. 
,,A . . . Balkánon nagyon súlyos volt a katonai he lyze t . . . val
lotta Ribbentrop. — A másik oldalon természetesen ott volt az 
orosz előnyomulás, amely mind közelebb és közelebb ért a m a 
gyar területekhez . . . és ebben a helyzetben a Führer nagyon 
félt, hogy Magyarország átáll, különbékét köt, hogy ez az egész 
rendet felborítaná és a. Dél-Balkánt, Kelet-Balkánt, vagyis 
Romániát és természetesen Horvátországot, Görögországot stb. 
egy teljesen lehetetlen helyzetbe sodorná."8 

Attól tartottak, hogy a megváltozott bonyolult helyzetben 
egy esetleges magyar ellenállás ,,teljesen lehetetlen helyzetbe 
sodorná" Németországot.9 Ezért tehát, hogy elhárítsa a fenye
gető veszélyt, Hitler elhatározta Magyarország megszállását. 
Hadászati szempontból nézve a kérdést, Magyarország meg
szállása német katonai szükségszerűség volt, amire a hitlerista 
politikai és katonai vezetést, mindenekelőtt a szovjet csapa
tok 1944 téli hadjáratának katona-politikai eredményei kész
tették, azaz a kedvezőtlenül alakult hadászati helyzet tet te 
szükségessé. Ez is bizonyítja, hogy a Németország és Magyar-

7 Kriegstagebuch des Oberskommandos • der Wehrmacht. Bol. IV. Erster ' 
Halbband. Frankfurt am Main, 1961. S. 107. 

8 Magyarország és a második világháború. (Titkos diplomáciai okmányok 
a háború előzményeihez és történetéhez.) Kossuth Könyvkiadó 1959. 461—462. o. 

9 Uo. 
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ország viszonyát a szovjet—német arcvonal eseményei nem
csak befolyásolták, hanem döntően meghatározták. 

Annak ellenére, hogy a délnyugati hadszíntér a Nagy 
Honvédő Háború mellékhadszíntere és másodrendű hadászati 
iránya volt, a Magyarországon lezajlott 1944 őszi és 1944—1945 
téli hadműveletek jelentős szerepet játszottak mind a hitle
rista hadsereg szétzúzásában, mind a hadművészet fejlődé
sében. 

A továbbiakban a iasi—kisinyovi hadműveletnek a ma
gyar katona-politikára gyakorolt hatásával kívánok foglal
kozni. Ez a legérzékenyebben érintette Horthyékat, mert ha
dászati-hadműveleti eseményei következtében széthullott a né
metek balkáni arcvonala és a szovjet csapatok 1944 szeptember 
végére mintegy 800 km-es széles arcvonalon a Duklai-hágó 
tói a Dunáig kijutottak Magyarország akkori határaira. 

1944 nyara újabb hadműveletekkel gazdagította a hadtör
ténelmet. A téli hadjárat hadászati és hadműveleti eredményei 
lehetővé tették, hogy a minden vonatkozásban fölényben levő 
vörös hadsereg a keleti hadszíntér különböző szakaszain — két-
háromhónapos hadműveleti szünet után *— az ellenség arc
vonalának feldarabolására, jelentősebb csoportosításainak szét
zúzására négy egymást követő hadászati hadműveletet indít
son (csapást mérjen). 

1944 nyarán változás állt be a szövetségesek tevékenysé
gében is. A június 6-i normandiai partraszállással megnyitot
ták a régen várt második arcvonalat Európában. Ezzel be
következett az, amit a történelem folyamán a német vezérkar 
mindig elkerülni igyekezett — Németország két tűz közé 
került. 

A keleten elszenvedett veszteségek, a nyugaton megnyílt 
második arcvonal meggyorsították Némeország gazdasági és 
katonai erejének csökkenését. A hitlerista főparancsnokság a 
keleten tevékenykedő főerőivel a varsó—berlini irányban és 
az arcvonal déli szárnyán támadó szovjet csapatok feltartóz
tatására, előnyomulásuk lelassítására törekedett. Fő hadászati 
célkitűzése 1944 nyarától: időt nyerni, kitolni a háború be 
fejezését. A háború elhúzásával a végleges katasztrófát jelentő 
feltétel nélküli fegyverletételt szerették volna elkerülni. Hitler 
és vezérkara 1944 nyarától már csak az antifasiszta koalíció 
felbomlásában és a szovjetellenes imperialista körökkel egy 
esetleges különbéke megkötésében reménykedett. 

Keitel tábornagy 1945 nyarán arra a kérdésre, hopv mi
kor vált előtte ismeretessé, hogy Németország a háborút el
vesztette, így válaszolt: „Nagy vonásokban értékelve a hely-
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zetet, a következőket mondhatom: Nekem ez a tény 1944 nya
rán vált világossá . . . Megértettem, hogy a katonák a magu
két már megtették és a továbbiakban az eseményekre képte
lenek döntő hatást gyakorolni és hogy a szó a poli t ikáé. . . 
Németország 1944 nyarától kezdve csak időnyerés céljából 
folytatta a háborút — jelentette ki a tábornagy —• várva azo
kat az eseményeket, amelyek meg kellett volna történjenek, 
de mégsem történtek meg."10 

1944 második felében a háború rohamosan közeledett Né
metország határaihoz. Csatlósai csak kényszerből, rettegésük
ben támogatták, de már keresték az utat, lépéseket tet tek a ki
válásra a fasiszta blokkból. 

Ilyen katona-politikai körülmények közöt bontakoztak ki 
1944 nyarán a szovjet csapatok újabb nagyszabású támadó 
hadműveletei. Ezek közül Magyarországot legérzékenyebben 
a Lvov—szandomiri11 és a Iasi—Kisinyov körzetében 1944. 
augusztus 20-án indított hadművelet érintette. Utóbbi a Nagy 
Honvédő Háború egyik legeredményesebb, nagy mélységű ha
dászati támadó hadművelete volt. A „Dél Ukrajna" hadsereg
csoport bekerítésére, megsemmisítésére, valamint Romániának 
a háborúból való kiléptetésére irányult.12 

A szovjet csapatok pár nap alatt áttörték az ellenség vé
delmét és augusztus 20. és 27-e között szétzúzták a „Dél-
Ukrajna" hadseregcsoportot. A hadművelet hatására megmoz
dultak a román antifasiszták. Augusztus 23-án új kormány 
alakult, amely szakított Németországgal, fegyverszünetet kért 
a Szovjetuniótól. Az események hatására a hitlerista hadveze
tés megkezdte csapatainak visszavonását a Kárpátok mögé.13 

Ez arról tanúskodik, hogy a németek a szétesett arcvonal visz-
szaállítására a szovjet hadsereg előretörésének feltartóztatására 
nem rendelkeztek tartalékokkal. 

Tippelskirch nyugatnémet történész a iasi—kisinyovi 
helyzetet a következőképpen jellemzi: „Az arcvonal össze
keveredett, minden zűrzavarrá változott. Az ellenség hadai a 
német erőket elsodorva mint hatalmas tengeri hullámok höm
pölyögtek előre."14 A bekerítés külső arcvonalán tevékenykedő 

10 Vojenno Isztoricseszfeij Zsurnal. No. 9. 1961. sztr. 90, 
11 A Lvov—szandomiri hadművelet 1944. július 13-án kezdődött. Ennek 

balszárnya a Kárpátok előterében tevékenykedő 1. magyar hadsereget érte. Ez 
volt a horthysta haderő második nagy veresége. A hadsereg április 17-től július 
végéig több mint 50 000 embert vesztett. (HIL. m. kir. VKF. ein. 1. oszt. Tájékoz
tatók 1944. május—július hóra. 269. cs.) 

12 Isztorija Velikoj Otyecsesztvennoj Vojni Szovjetszkovo Szojuza 1941—45: 
Vojennoje Izdatyelsztvo. Moszkva 1962. Tom 4. sztr. 261. 

13 Uo. sztr. 271. 
14 K. Tippelskirch: Geschichte des zweiten Weltkriegs. Bonn 1954. (463. o. 

oroszul.) 
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gyorscsoportok a hadművelet 5. napjának végére 150 km-t 
nyomultak előre. 

Ez a csapás széttörte^a német arcvonal Balkánt tartó lánc
szemét és a hadászati helyzetet Délkelet-Európában gyökere
sen megváltoztatta. Románia és Bulgária kilépett a háborúból, 
fegyveres erejét Németország ellen fordította. A szovjet had
sereg előtt megnyílt az út Magyarország és Jugoszlávia fel
szabadításához. 

A iasi—kisinyovi hadművelet ennél sokkal többet is je
lenthetett volna a magyar nép történetében, különösen ha 
arra gondolunk, hogy eredményei nemcsak Románia és Bul
gária kiszakadásához teremtettek kedvező felételeket a fa
siszta blokkból, hanem a Horthysta-Magyarország háborúból 
való kiléptetéséhez is. A lehetőséget azonban nem volt, aki 
kihasználja. Horthyék és a magyar hadsereg vezetői csak a 
helyzet értékelésével foglalkoztak, de cselekvésre még augusz
tus végén sem tudtak ésszerű álláspontot kialakítani. 

Kétségtelen, hogy az uralkodó osztályok egy része Horthy
val az élen felismerte, hogy Németország a háborút elvesz
tette. Mindenáron azonban uralmuk fenntartására és átmen
tésére törekedtek. Ennek megvalósítását az amerikai—angol 
megszállásban látták. A második arcvonal megnyitása, a szö
vetségesek 1944 nyári olaszországi sikerei után az angol— 
amerikai csapatok közelgő partraszállását várták a Balkánon 
is. Szemükben újra felcsillant annak a reménye, hogy jönnek 
az angolszászok és megakadályozzák a szovjet csapatok to
vábbi előnyomulását. Horthyék ismerték Churchillék balkáni 
terveit, minden bizonnyal ezért reménykedtek még 1944 szep
temberében is angol csapatok megérkezésében. 

A balkáni partraszállás problémáinak elemzésére jelen 
esetben nincs lehetőségünk. Mindössze annyit kívánok meg
jegyezni, hogy téves és nem helytállók — egyes történelmi 
művekben hangoztatott — megállapítások, hogy az angolok 
balkáni partraszállása azért maradt el, mert a nyugati szö
vetségesek kénytelenek voltak tartani magukat a Szovjetunió
val kötött megállapodáshoz, hogy a Balkánra nem küldenek 
csapatokat.15 Olyan megállapodás a szövetségesek között, hogy 
a nyugatiak nem küldhetnek csapatokat a Balkánra, nem köt
tetett. A teheráni konferencián, amelyre egyes szerzők hivat-

15 Az egyetemes és magyar hadművészet története (Hadtörténelmi Intézet 
és Múzeum kiadása. Kézirat) Zrínyi Katonai Kiadó III/2. k. 68. o. A. Gyeborin: 
A második világháború, Zrínyi Katonai Kiadó 1961. 367—368. o. és Adonyi Fe
renc: A magyar katona a második világháborúban. 1941—1945. Férd. Kleinmayr, 
Klagenfurt 1954. 68—69. o. 
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koznak, a szovjet állam vezetői valóban mindenekelőtt az 
„Overlord" végrehajtását követelték, mint a Németország el
leni háború második arcvonalának alapját. 

A második arcvonal Nyugat-Európában való létrehozásá
nak szükségességét bizonyítva a szovjet állam vezetői sem a 
teheráni konferencián, sem azután nem vetették el, nem elle
nezték az angolok délkelet-európai elgondolásait. A Szovjet
unió Törökország beléptetését Németország elleni háborúba 
— ami feltétlen egyet jelentett volna a Balkánon megindított 
hadműveletekkel, angol csapatok megjelenésével és azok elő-
nyomulásával az Adriai tenger partján, valamint a Duna
medence felé — nemcsak nem ellenezte, hanem támogatta is.16 

Churchillnek arra a javaslatára, hogy Törökország be
vonásával kapcsolatban mindent meg kell tenni, Sztálin a kö
vetkezőket válaszolta: „Természetesen nagyon jó lenne, ha 
Törökország belépne a háborúba . . . Meg is kell kísérelni rá
venni . . . arra, hogy harcoljon . . . sok a hadosztálya, amelyek 
csak tétlenkednek."17 Igaz, a szovjet államfő hozzátette, hogy 
kételkedik az akció sikerében, de amint látjuk, nem ellenezte, 
ellenkezőleg, mint ezt a konferencia dokumentumai igazol
ják, katonai szempontból kívánatosnak tartotta. Törökország 
beléptetése a háborúba azonban nem sikerült. Ennek követ
kezményeként hadműveletet a Balkánon csak partraszállás 
után hídfőből lehetett volna indítani. Ez viszont jelentős erők 
összpontosítását követelte, amire 1944 nyarán az amerikai— 
angol szövetségeseknek nem volt lehetőségük. A helyzet úgy 
alakult, hogy 1944 elején a Földközi-tengeri hadszíntéren 
levő erők és eszközök egy részét igénybe kellett venni az 
északnyugat-franciaországi partraszálláshoz.18 Az erők másik 
részét pedig a dél-franciaországi partraszállás végrehajtására 
vették számításba. Az angol—amerikai csapatok harmadik ré
sze Olaszországban volt lekötve. 

Churchill 1944. július 12-én Sztálinnak küldött levelében 
beismeri: nincs erejük és eszközük, hogy Törökországot támo
gassák, ha mégis belépne a háborúba. A brit kormányfő épnen 
ezér t 1944 n y a r á n Törökor szágo t m á r n e m a h a d b a l é p é s r e , h a 

ie Mezsdunarodnaja Zsizny No. 7. 1961. sztr. 181—183. és No. 8. sztr. 146— 
147. A teheráni konferencia anyaga. 

17 uo . No. 7. sztr. 183. 
18 M. o. No. 7. szttr. 181. és No. 8. sztr. 150. A Földközi-tenger térségéből 

két hadosztályt, valamint deszant hajók egy részét és egyéb eszközöket átadtak 
az „Overlord" hadműveletnek. Az amerikaiak pedig négy hadosztályt vontak 
ki ugyanerre a célra. 
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nem csak diplomáciai kapcsolatok megszakítására kéri.19 

Az angolok balkáni tervét 1944 nyarán tehát nem a Szovjet
unió ellenvetése, hanem Törökország magatartása és az ame
rikai—angol hadvezetés katonai lehetőségei hiúsították meg. 

1944. augusztus végén, szeptember elején azonban a hadá
szati helyzet gyökeresen más volt. A 2. Ukrán Front csapatai 
a iasi—kisinyovi hadművelet eredményeinek jó kihasználása 
következményeként augusztus végén kijutottak, vagy útban 
voltak Magyarország határai felé. A 3. Ukrán Front előnyo
mulása pedig sejtetni engedte, hogy tevékenységének fő irá
nya Bulgária és Jugoszlávia, azaz a Balkán lesz. Ebből arra 
is lehetett volna következtetni, hogy a Balkánra angol—ame
rikai csapatok már nemigen érkeznek. Ilyen körülmények kö
zött angol megszállást várni azt jelentette, hogy a kialakult 
katona-politikai helyzetet a Lakatos-kormány nem vette figye
lembe. A tervek tehát, amelyeket Horthy ék 1944 szeptember 
elején szövögettek, irreálisak voltak, pusztán vágyakra épül
tek. Ennek következménye, hogy Magyarország a katasztrófa 
utolsó órájában sem tudott kilépni a fasiszta szövetségből, 
annak ellenére, hogy ehhez 1944 augusztus végén és szeptem
ber első napjaiban a hadászati hadműveleti helyzet és a po
litikai körülmények is kiválóan megfeleltek. 

Malinovszkij marsall csapatai Románia felszabadítása 
után az ellenséget üldözve folytatták előnyomulásukat. A né
met hadvezetésnek azt a tervét, hogy a keleti és a déli Kár
pátokban tartós védelmet létesít és feltartóztatja a szovjet 
csapatokat, meghiúsultak. Átkeltek a Kárpátokon szeptember 
első felében, visszaszorították a Dél-Erdélybe betört német— 
magyar alakulatokat és 15-ére kijutottak Kimpulung—Moldo-
veneszk, Régen, Marosvásárhely, Torda, Bród, Karánsebes, 
Turnu-Severin vonalára.20 

Ezek után felvetődhet a kérdés, hogy a kedvező feltétel 
kihasználására Horthyéknak a háborúból való kiugrásra meg
volt-e a reális lehetőségük? Nem vádoljuk alaptalanul Horthyt 
és a hadsereg vezetőit, amikor azt állítjuk, hogy augusztus vé
gén elszalasztották a fasiszta szövetségből való kilépésre kí
nálkozó legkedvezőbb alkalmat? 

19 Sztálin üzenetváltása az USA. és Nagy-Britannia kormányfőivel. 1941— 
1945. Kossuth 1958. I. k 284. o. „Törökország hajlandó . . . megszakítani kapcso
latait a tengelyhatalmakkal — írja Churchill Sztálinnak. Én egyetértek önnel 
abban, hogy Törökországnak hadat kellene üzennie, de attól tartok, hogyha 
ezt megmondjuk, makacskodni fog, repülőgépeket követel . . . továbbá együttes 
katonai akciókat követelhet Bulgáriában és az Égei-tengeren, amikor most nin
csenek meg a szükséges eszközeink. . . Fegyvert követelhet, mi pedig nem ad
hatunk, mivel az év elején neki szánt készleteket -már másutt használtuk fel." 

20 Isztorija Velikoj Otyecsetvennoj Vojni Szovjetszkovo Szojuza: I. m. 
Tom 4. sztr. 281. 
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Horthyéknak Románia átállása után nemcsak kedvező k ö 
rülmények teremtődtek a kiszakadásra, hanem megvolt hozzá a 
lehetőségük is. Ez a következő tényekkel bizonyítható. 

A szovjet csapatok a hitleristák déli szárnyának fő erős
ségét a „Dél-Ukrajna" hadseregcsoportot szétverték. Friess-
ner visszaemlékezésében arról ír, hogy a Kárpát-medencében 
megtépázott, leharcolt, élőerőben és hraci technikában meg
gyengült egységek vonultak vissza, amelyeket csak rendezés 
után lehetett újra harcba vetni.21 

Az 1944 áprilisában alakult „Dél-Ukrajna" hadsereg
csoportba 47 hadosztály tartozott, ebből a német harcászati 
magasabb egységek száma 25 volt.22 Létszámát tekintve meg
közelítette a 650 000-t.23 A számokból láthatjuk, hogy a „Dél-
Ukrajna" hadseregcsoport igen komoly erőt képviselt. Azt a 
feladatot kapta, hogy lasi—Kisinyov körzetében a védekezésre 
alkalmas terep adottságait kihasználva menjen át védelembe 
és biztosítsa a balkáni irányt. 

A csoport szervezésénél, feltöltésénél jelentős szerepet 
játszott a német főparancsnokság 1944 tavaszi helyzetértéke
lése. Ügy vélem, nem lesz érdemtelen pár gondolatot erről 
is elmondani. A hitlerista hadvezetés 1944 nyarán a szovjet 
hadsereg főerőkifejtését az arcvonal déli szárnyán vár ta : 
A Fekete-tenger és Lvov között az „Észak-Ukrajna" és a „Dél-
Ukrajna" hadseregcsoportok ellen. A „Közép" és az „Észak" 
hadseregcsoportokkal szemben csak lekötő jellegű tevékeny
séggel számolt. Ettől a következtetéstől még akkor sem tért 
el, amikor már adatokkal rendelkezett arról, hogy a szovjet 
főparancsnokság Bjelorussziában a „Közép" hadseregcsoport
tal szemben erőket összpontosít. Keitel egy 1944 májusában 
tar tot t értekezleten kijelentette: „Az ellenség adott csoportosí
tásából és az általános katona-politikai helyzetből arra kell 
következtetni, hogy az oroszok főerőiket az arcvonal déli szár
nyán összpontosítják, valószínű a lvovi és a bukaresti i rány
ban."24 

Az események, mint ismeretes, nem így következtek. 
A szovjet főparancsnokság 1944. június 23-án Bjelorusziában 
és július 13-án a lvov—szandomiri irányba támadó hadműve
leteket indított. A tartalékok hiányában küszködő német had-

21 Friessner: Verratene Schlachten. (Die Tragödie der deutschen Wehr
macht in Rumänien und Ungarn) Halsten Verlag. Hamburg 1956. 107. o. 

22 Sztaornyik matyreialov po szosztavu vojszk Germannyii: i. m. sztr. 132— 
137. 

23 isztor i ja Velikoj Otyecsesztvennoj Vojni Szovjetszkovo Szojuza: i. m . 
Tom. 4. sztr. 259. A 650 000 csak a „Dé l -Ukra jna" hadse regcsopor t á l l o m á n y á b a 
tar tozó német és r o m á n csapatok l é t számára vonatkozik . 

24 u o . 130. o. 
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vezetést a nem várt nagyméretű hadműveletek igen nehéz 
helyzetbe hozták és arra kényszerítették, hogy az arcvonal 
más szakaszairól vonjon el erőket.25 1944 júliusában a „Dél-
Ukrajna" hadseregcsoportból mintegy tíz hadosztályt Belo
russziába és a lvov—szandomiri irányba dobtak át. A balkáni 
irányból elvont erőket a iasi—kisinyovi hadművelet megindí
tásáig a német hadvezetés már nem tudta pótolni. Tartalékait 
a szovjet csapatok bjelorusziai és szandomiri támadása fel
őrölte. A iasi—kisinyovi hadművelet megindításának pillana
tában tehát csak 15—17 német magasabb egységgel számol
hatunk. Ennek fő erőit a szovjet csapatok bekerítették és meg
semmisítették. Az ellenség halottakban és foglyokban 256 000 
katonát vesztett.26 

A „Dél-Ukrajna" hadseregcsoport szétverése, a román for
dulat igen súlyos, túlzás nélkül állíthatjuk, katasztrofális hely
zetet teremtett a délnyugai irányban. A német hadvezetés az 
arcvonal déli szárnyán hadműveleti tartalékokkal a balkáni 
és a magyarországi hadászati irányok lezárására nem rendel
kezett. Friss erőket a szovjet csapatok előnyomulásának fel
tartóztatására nem vethetett ütközetbe. A Vörös Hadsereg 
augusztus végén és szeptember első felében teljesen felzárkó
zott a magyar határra. A Keleti Kárpátok gerincén27 egyes 
alakulataival már augusztus utolsó napjaiban átkelt. A német 
hadvezetésnek új védelmi vonalat az augusztusi áttörés után 
az előzőtől nyugatra mintegy 700 km-re, általában az akkori 
magyar határ mentén sikerült csak létrehozni. Ezt is csak 
Horthyék támogatásával. A német főparancsnokságnak 1944 
augusztus végén nem voltak erői arra, hogy a Keleti és Dél
keleti Kárpátok átjáróit birtokba vegye. Az utóbbi megszállá
sára a támadást szeptember 5-én, akkor is alapvetően a 2. ma
gyar hadsereg erőivel indították meg. 

El kell oszlatnunk azt a téves felfogást, hogy Magyar
országon a román átállás időszakában félmillió német katona 
állomásozott. Ha a németek szabad alakulatokkal és 500 000 
fős megszálló erőkkel rendelkeznek — mint ahogy ezt egyes 
forrásokban állítják —, a bukaresti fordulat után minden bi
zonnyal azonnal megszállták volna a Keleti és Déli Kárpátok 
átjáróit, s a harcot az előnyomuló szovjet csapatokkal nem 
Észak-Erdély határain veszik fel, hanem a védelemre kiválóan 
alkalmas Kárpátokban. 

25 A másod ik v i lágháború 1939—1945: i. m. 259. és 267. n. 
26 Uo. 279. O. 
27 OL. Mt. j kv . 1944. augusz tus 25. 
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Igen sokan akkor is és azután is azzal érveltek a háború 
folytatása mellett, hogy Magyarország területén félmillió né
met katona állomásozott, amivel szemben a magyar hadsereg 
nem vehette fel a harcot. Ezért Magyarországnak nem volt 
más választása, mint folytatni a háborút és a várakozás állás
pontjára helyezkedni. A Lakatos-kormány augusztus 29-i első 
minisztertanácsán kérte a német hadvezetést, hogy az elő
nyomuló szovjet csapatok feltartóztatására a Magyarország 
térségében levő mintegy 500 000 katonát vesse be.28 Horthy 
1944 júniusi Hitlerhez írt levelében 250 000-et említ.29 Mind
két dokumentumban a német erők létszámadatai túlzottak. 

1944 márciusában magyar és német források alapján kb. 
9—10 hadosztálynyi erő szállta meg az országot.30 Nincs ada
tunk a „Margarethe I" tervet végrehajtó csapatok létszámára 
vonatkozólag. Tételezzük fel — ami azonban teljesen kizárt —, 
hogy a Magyarország megszállására alkalmazott egységek tel
jes feltöltöttségüek voltak. Német hadosztályok létszáma álta
lában 15—16 000 körül mozgott, 1944-ben azonban ritkán ta
lálkozunk teljes létszámú magasabb egységekkel. A gyakoribb 
a 10—12 ezres hadosztályok száma. A németek a legnagyobb 
erőfeszítéssel szedték össze a megszálláshoz szükséges csapa
tokat. A tervet többször módosították éppen abból kifolyólag, 
hogy megfelelő erőt a feladat végrehajtására nem tudtak össz
pontosítani. Hitler nemcsak politikai okokból alkudozott Hor
thyval és kereste a viszonylag békés megoldás módszerét, ha
nem katonai kényszerből is. Németországnak nemcsak Magyar
ország termelőképességére, nyersanygára, hanem katonai ere
jére is szüksége volt a Galíciában keletkezett rés betömésére 
Ezért keresték azt az utat, amely lehetővé teszi továbbra is 
Magyarország teljes igénybevételét, legalábbis keleten a Szov
jetunió elleni háború folytatásához. A megszállás első napjai
ban a hitlerista vezetők körében a magyar hadsereg kérdése 
központi ü?v volt. A „Margarethe I" tervet irányító politikai 
és katonai vezetők is elég gyorsan felismerték, hogy az adott 
helyzetben a legcélszerűbb nem a hadsereg lefegyverzése és 
újbóli megszervezése, hanem azonnali mozgósítása és német 
hadműveleti vezetés alatti alkalmazása, lehetőleg német sereg
testek közé beékelve. Ezel kettős feladatot óhajtottak meg
oldani. Egyfelől Magyarország erőinek igénybevételével stabi
lizálni Galíciában az arcvonalat. Másfelől mielőbb szabaddá 

28 OL. Mt. jkv . 1944. augusz tus 29. 
29 H o r t h y Miklós T i t kos I r a t a i . K o s s u t h K ö n y v k i a d . , 1962. 456. o 
30 Magyarország megszállásával kapcsolatos német irodalmat feldolgozta 

Kun József: „Magyarország német katonai megszállásának előkészítése és lefo
lyása, 1943. szeptember — 1944. március". Hadtörténelmi Közlemények 1963/1. 
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tenni az ország megszállásában részt vevő erők nagy részét. 
„Világos előttem — írta Veesenmayer március 21-i jelentésé
ben —, hogy a legfontosabb feladat abban áll, hogy a jelenleg 
Magyarországon állomásozó német csapatokat messzemenően 
szabaddá tegyem."31 

A javaslat Berlinben is elfogadtatott és március 26-án 
Greifenberg altábornagy már megkapta az utasítást: „. . . a ma
gyar hadseregnek lehetőséget kell adni, hogy az előző kor
mány bűneit jóvátegye."32 Ennek alapján március 29-én egy 
német—magyar katonai konferencia megtárgyalta a szüksé
ges intézkedéseket. Az értekezlet határozatának lényege: min
den hadi feltöltött seregtestet haladéktalanul a Kárpát-arc
vonalra kell küldeni, a póthadosztályokat fel kell tölteni és 
a lehető leggyorsabban szintén a harctérre irányítani.33 Miután 
a magyar vezérkar ezeket a követeléseket elfogadta és meg
valósítására a szükséges intézkedéseket folyamatba tette, a 
megszálló német csapatok zömét kivonták az országból. Weichs 
tábornagy Budapestről visszatért Belgrádba és április 25-én a 
,,Margarethe I" hadművelet hivatalosan befejeződött.34 

A hadsereg kérdésével kapcsolatban felsorakoztatott t é 
nyek meggyőzően bizonyítják, hogy Magyarország megszál
lása katonai szükségszerűség volt, s hogy Nélmetonszágnak 
Horthy ék haderejére nagyon is szüksége volt. 

Német—magyar adatok alapján Magyarország megszállá
sában tehát — kilenc hadosztálynyi erő vehetett részt. Ez a 
már ismertetett létszámadatokkal együtt nem lehetett több 
150—200 000 katonánál. Az arcvonal helyzete viszont — mint 
erre már utal tunk — arra kényszerítette a német hadvezetést, 
hogy a megszálló hadosztályaik nagy részét 1944 tavaszán és 
nyarán kivonják. 1944 augusztus végén, szeptember elején 
3—5 német hadosztálynyi erő államásozhatott csak Magyar
országon.35 Létszámukat tekintve nem haladhatta meg a 
45—65 ezer főt. Hitler ekkor már nagyon szűkében volt a ka
tonáknak. Még oda sem tudott elegendőt adni, ahol feltétlen 
szükség lett volna. 

Ezért követelték Lakatosék szinte ultimátumszerűén a 

31 GFM 2—99. 109911. Veesenmayer 1944. március 21-i jelentése. Idézi: Ránki 
György: Emlékiratok és valóság Magyarország második világháborús szerepéről. 
Kossuth Könyvkiadó, 1964. 271. o. 

32 A. Hillgruber: Das deutsche — Ungarische Verhätnis im letzten Krigs-
jahr. Wehrwissenschaftliche Rundschau 1960. február. 84. o. Lásd még idevonat-
kozólag: C. A. Macartney: October fifteenth a history of -modern Hungary 
1929—1945. Edinburgh University press. 1957. Part II. 253. o. 

33 uo. 
34 A Hi l l g rube r : u. o. és C. A. M a c a r t n e y : u . m . 257. o. 
35 L. F. C. F u l l e r : T h e second Wor ld W a r 1939—1945. St ra tegica l a n d 

Tact ica l His torg . L o n d o n 1948. 139. o. (oroszul) . 
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német csapatokat. Vörös János vezérkari főnök a miniszter
tanács szeptember 8-i ülésén a dél-erdélyi kudarcot indokolva 
a német egységekkel kapcsolatban kijelentette, hogy: „ . . . n é 
met erők sem keletről, sem délről nem érkeztek be és német 
erők Magyarországon is alig voltak".36 Rámutatott arra is r 
hogy erősebb német segítségre nem számíthatnak, s hogy m a 
gukra vannak hagyva.37 

Nincs szándékunk lebecsülni a Magyarországon állomásozó 
német megszálló erőket. A létszámadatok ismertetésével mind
össze azt kívántuk bizonyítani, hogy nem a német megszálló 
erők fosztották meg Horthyt a cselekvéstől. 

A horthysta haderő létszáma 1944 augusztusában 600— 
700 000 fő, abszolút erőfölényben volt a megszálló német csa
patokkal szemben.38 Még ha figyelembe vesszük is az 1. had
sereg arcvonalán tevékenykedő német egységeket, és a Keleti 
Kárpátokon keresztül visszavonult német alakulatokat39, a 
honvédség élőerőben akkor is jelentősen felülmúlta a néme
teket. Ez az erő a szovjet csapatokkal együttműködve bősége
sen elegendő lett volna az országban állomásozó és a Romá
niából visszaözönlő német alakulatok lefegyverzésére. 

Ezek véleményünk szerint azok a legjellemzőbb tényezők r 
amelyek igazolják, hogy Horthyéknak Románia átállása után 
a kiugráshoz az objektív feltételek adva voltak. Hiányzott 
azonban a poliikai és katonai vezetők akarata. Különösen nagy 
hiba volt, hogy a kilépést még akkor sem kelet felé akarták, 
amikor a szovjet hadsereg már Magyarország határaihoz ér
kezett. 

A hadműveleti helyzet és a német—magyar erőviszony 
alapján túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az országot megszállva 
tartó erők semmi szín alatt nem akadályozhatták volna meg a 
kiugrást, ha a kormány és a hadsereg vezetői erre vállal
koznak. 

Minden alapunk megvan annak a feltételezésére, hogyha 
a Kárpát-Ukrajnában és Észak-Erdélyben tevékenykedő 1. és 

36 Magyarország és a másod ik v i l ágháború : i. m. 475. o. 
37 Uo. 474. o. 
38 HIL. A békeelőkész í tő biz. ka t . ir. 1/2. és XV/10. 
39 A ,,Dél-Ukrajna" hadseregcsoport szétverése után a 2. Ukrán Front 

jobbszárny csapatai megkezdték a 8. német hadsereg visszavonuló egységeinek 
üldözését. A 8. hadseregből mindössze 5 hadosztály és néhány önálló egység 
kerülte el a teljes szétverést. Ezek a keleti Kárpátokban a visszavonulás során 
az átjárókat, szorosokat igyekeztek megszállni és ott védelmet kiépíteni. Az 
1. magyar hadsereg jobbszárnyától Brassó Északkelet körzetéig ezek a német 
egységek tevékenykedtek. Sokkal rosszabb volt a helyzet a 6. német hadsereg
nél, csak jelentéktelen erőket tudott a Dny észter an túlról visszahozni. A had
seregnek csak maradványai menekültek be Erdélybe. (K. Tippelskirch: i. m-
463. o.) 
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2. magyar hadsereg a szovjet csapatok előtt megnyitja a hegy
vidék útvonalait és a németek ellen fordul, a kiugrás augusztus 
végén minden nagyobb 'zökkenő nélkül végbemegy. Talán 
még gördülékenyebben, mint Romániában. A németek ugyanis 
a Romániában kapott ütéstől még nem tértek magukhoz. Még 
egy csapás augusztusban és a déli szárny teljes szétesését ered
ményezhette volna. 

Katonai szempontból értékelve a helyzetet: a magyar had
sereg átállása, az arcvonal megnyitása pár nap alatt a Kárpát
vonal darabokra hullását eredményezi, azaz Magyarország 
északkeleti, keleti és délkeleti határai mentén tervbevett új 
német arcvonal kialakítását meghiúsítja. Ebben az esetben a 
Duklai-hágótól Makóig az arcvonal teljesen felszakadozott 
volna. A németek kilátástalan hadműveleti és hadászati hely
zetbe kerülnek. S hogy mindez nem következett be, nem a 
német megszálló csapatokon múlott, hanem Horthyn és vezér
karán. Magvarország politikai és katonai vezetői még szep
tember elején sem ismerték fel, hogy a fenyegető katasztrófá
ból való kijutás egyetlen járható útja a katonai: azonnali fegy
verszünet a Szovjetunióval és szembefordulás a németekkel. 

Horthy ék nem ezt az utat választják. Segítséget kérnek 
a németektől a szovjetellenes háború folytatásához. Mindent 
készek voltak áldozni, csak feltartóztassák a szovjet hadsere
get a Kárpátokban, amíg megérkeznek a nyugati szövetsége
sek. Ez volt a lényege az augusztus 29-én alakult Lakatos
kormány katonapolitikájának. Ezen csak akkor változtattak 
és akkor küldték el képviselőiket Moszkvába, amikor már be
igazolódott, hogy a szovjet csapatokat sem a Kárpátokban, 
sem az ország határain nem lehet feltartóztatni és a nyugatiak 
is tudomásukra adták, hogy Magyarországnak fegyverszüneti 
kérelmével a Szovjetunióhoz kell fordulni. 
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MAGYARORSZÁG AZ UTOLSÓ CSATLÓS SZEREPÉBEN1 

Pintér István 

Hozzászólásomban az utolsó csatlós szerepét a magyar 
hadsereg vezérkarának, illetve tisztikarának oldaláról, vala
mint a magyar baloldali erőknek ezzel kapcsolatos álláspontjá
ról szeretném néhány adattal megvilágítani. 

Ismeretes, hogy a magyar hadsereg tábornoki karának, 
tisztikaránk zöme a fasiszta Németországot messzemenően tá
mogató, úgynevezett „feltétlen németbarát" kormányok poli
tikájánál is következetesebb Hitler-barát politikát követelt. 

Ennek okát részletesen elemezni nem e rövid felszólalás 
feladata. Talán néhány lényeges problémára hívnám fel a 
figyelmet. Azok a tisztek, akik a második világháború idejére 
elérték a tábornoki rendfokozatot, a vezérkar élére kerültek, 
jórészt az Osztrák—Magyar Monarchia emlőin nevelkedtek fel. 
A szűklátókörű, a reálpolitikát nélkülöző porosz katonaiskola 
volt a mintaképük, mélyen magukba szívták a porosz milita
rizmus szellemét. A Horthy-rendszer első évtizede nem sok 
jóval kecsegtetett a magyar tisztikar számára. Ök a hadsereget 
megillető szerepet, a ranglétra fokán való gyors előrehaladást 
a területi revízió fegyveres megoldásától remélték. Ezért talál
kozunk a Bethlen-kormány idején is több olyan — a vezérkar, 
vagy a vezérkarhoz közel álló, magasrangú tisztek által ké
szített — javaslattal, amely a revízió fegyveres megoldásának 
tervét és a kormánynak ezziel kapcsolatos feladatait foglalja 
magában. 

Gömbösnek a kormány élére kerülésével — amely lényegé
ben egybeesett Hitler hatalomra jutásával —, Magyarország 
és a fasiszta Németország kapcsolatainak szorosabbá válásá
val új „soha nem látott" lehetőségek nyíltak meg a magyar 
tisztikar előtt, nemcsak katonai vonatkozásban, hanem a poli
tikai élet befolyásolásában is. Ismeretes, hogy már Gömbös 
idején megindult a tisztikarnak az államigazgatásba való be
építése. A harmincas évek végén a háborús készülődés, a re -

1 Pintér István hozzászólása, Borús József: A magyarországi hadművele
tek jelentősége a második világháború történetében, című előadásához. 
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vízió napirendre kerülése tovább növelte ezt a befolyást. Nyíl
tan követelték az ország militarizálását, a hitleri fasizmus 
módszereinek átvételét, azaz a totális fasizmus bevezetését, a 
külpolitikában pedig a fasiszta Németország fenntartás nélküli 
kiszolgálását. 

A hadseregnek a politikai életre gyakorolt befolyását 
mértéktelenül megnövelte az 1939 tavaszán, közvetlenül a 
második világháború kitörésének előestéjén hozott új hon
védelmi törvény. Ettől kezdve a tisztikar nemcsak az állam
igazgatásra, hanem a gazdasági életre is egyre nagyobb be
folyást gyakorolt. A második világháború kitörése után be
vezetett kivételes hatalom ugyancsak a német fasisztákat min
den fenntartás nélkül kiszolgáló tisztikarnak kedvezett. A ma
gyar gyáripar üzemeinek nagy részét hadiüzemekké nyilvání
tották és élükre katonai parancsnokok kerültek. (1943-ban a 
nagybirtokok egy része is katonai parancsnokokat kapott.) 

1940 őszén Teleki miniszterelnök Horthy hoz intézett be
adványában kénytelen volt megállapítani: „Magyarországon 
jelenleg két kormányzati apparátus és két kormányzat van: 
az egyik a törvényes, a másik a közigazgatás majdnem minden 
ágára kiterjedő katonai kormányzat, amelynek működését a 
törvényes kormányzat áttekinteni és ellenőrizni nem tudja".2 

A háború kezdetétől számos esetben előfordult, hogy a 
katonai vezérkar a kormány tudtán kívül, vagy azt túllicitálva 
tet t messzemenő ajánlatokat a német fasisztáknak. Ismeretes 
az az ügybuzgalom, amely pl. Werth Henrik vezérkari főnököt 
jellemezte Jugoszlávia megtámadásában, vagy éppen a Szovjet
unió elleni hadüzenet létrejöttében. 1941 augusztusában a 
németbarátságáról közismert Bárdossy miniszterelnök is kény
telen Horthyhoz fordulni, mer t a vezérkari főnök a németek
nek önhatalmúlag újabb javaslatokat tett a szovjetellenes há
borúban való nagyobb katonai részvételre. ,,. . . a vezérkar 
főnöke ilyen elgondolások alapján formál magának jogot arra, 
hogy a magyar kormány elhatározásait és intézkedéseit felül
bírálja — állapítja meg Bárdossy —, a jövőre nézve teendői 
tekintetében követeléseket állítson fel, teljes tisztelettel, őszin
tén meg kell állapítanom, hogy — az eddigi tapasztalatokat is 
tekintetbe véve — az együttműködés lehetőségét a vezérkar 
főnökével, sajnálatomra, nem látom biztosítva".3 Ezután Hor
thy kénytelen Werth Henriket meneszteni, de utóda, Szombat
helyi — ha nem is volt annyira „önzetlen", mint előde — ő is 
messze előtte jár t a kormány által helyesnek vélt, Hitlernek 

2 Horthy Miklós titkos iratai. Kossuth 1963. 239. o. 
3 Horthy Miklós titkos iratai. 307. old. 
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nyújtandó támogatásban. Szombathelyi tevékenységére a ko
ronát azonban a fasiszta német módszerekre annyira jellemző 
újvidéki kegyetlen mészárlás, majd a 2. hadsereg voronyezsi 
pusztulása — bár ezért elsősorban a kormányt terheli a fele
lősség —' tet te rá. 

Minden józanul, az eseményeket, a háború menetét reáli
san szemlélő, az ország sorsáért kicsit is aggódó politikus előtt 
világos volt, hogy ilyen vezérkarral és hozzá hasonló tisztikar
ral a németektől elszakadni, a háborúból kilépni nem lehet, 
de semmit sem tettek ennek megváloztatására. 

1942 őszén a hadsereg magas rangú tisztjei közül mégis 
akadt egy, aki józanul ítélte meg a háború kimenetelét, és a 
fasiszta Németország és csatlósai sorsát. 

Kiss János nyugalmazott altábornagy a katonai erőviszo
nyokat elemezve arra a megállapításra jutott, hogy: „Német
országnak immár 16 hónap ót tartó teljes katonai erőkifejtése 
Keleten nem hozta meg a várva várt s i k e r t . . . Figyelembe 
véve azon körülményt, hogy az észak-afrikai hadszíntéren és 
a meghódított területek megszállására alkalmazott katonai 
erőktől eltekintve az egész német véderő 1942. évben is kele
ten nyert alkalmaztatást és erőkifejtését zavartalanul a szov
jet ellen érvényesíthette, feltűnő az 1942. év teljesítményei
ben mutatkozó visszaesés. Mindebből nem akarok messzemenő 
következtetést levonni. Egyet azonban már most megállapítok: 
a Német Birodalom erőkifejtése az európai szárazföldön a 
csúcspontján túl v a n . . . valószínű az is, hogy a szovjet had
sereg az angolszászok erőkifejtésével együttműködve nyugati 
irányú offenzívába kezd . . . a szovjet birodalom életereje tú l 
szárnyal minden eddigi elképzelést." Kiss János ezután rész
letesen foglalkozott a magyar hadsereg tisztikara németbarát 
beállítottságának okaival. Sürgette egy, Magyarország önálló
ságát biztosítani tudó ütőképes hadsereg létrehozását.4 Ebben 
az időben azonban még kevesen vették komolyan Kiss János 
figyelmeztető szavát. 

A "szovjet hadsereg volgai győzelme és ezt követő tavaszi 
nagy offenzívája, valamint 1943 nyarán a fasiszta Olaszország 
kapitulációja végérvényesen eldöntötte a fasiszta tábor sorsát. 
Ismeretes, hogy a Kállay-kormány is tett bizonyos lépéseket, 
hogy az úri Magyarországot, a Horthy-rendszert a rohamosan 
süllyedő hajóról még idejében révbe vezesse. 

A Kállay-féle hintapolitika azonban mindvégig meg
maradt a külpolitikai tapogatódzás, az antifasiszta világkoalíció 

4 Bajcsy-hagyaték. Széchényi Könyvtár 28/42. 
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nyugati szárnya egyes diplomatáival való tárgyalgatás vona
lán és az országon belül szép keveset tett annak érdekében, 
hogy az általa elképzelt kiugrásnak bizonyos realitást is köl
csönözzön. Pedig Kállaynak 1943 nyarán már elég világosan 
tudomására hozták, mit kell tennie. 

A baloldali antifasiszta erők, maga a kommunista párt is, 
1943 előtt alig tartottak fenn kapcsolatot a hadsereg tisztikará
val. Hosszú időn keresztül figyelmen kívül hagyták ezt a rend
kívül fontos kérdést, és csak 1943-ban találkozunk első ízben 
a hadseregre vonatkozó részletesebb elemzéssel. 

Ezért van különös jelentősége a Független Kisgazdapárt 
által 1943. július 31-én Kállayhoz eljutott memorandumnak. 
Köztudott, hogy ezt a memorandumot Bajcsy-Zsilinszky Endre 
írta, s a munka során beható tárgyalásokat folytatott a kis
gazdapárt, a szociálidemokrata párt, s a kommunista (illetve 
ebben az időben) Békepárt képviselőivel. A memorandum egé
szének értékelése nem feladata felszólalásomnak. Itt csak egy 
kérdést szeretnék kiragadni. A memorandum legalapvetőbb
nek a németekkel való szakítást, a háborúból való kiválást tar
totta. Ennek végrehajtását azonban, szemben a Kállay-kor-
mánnyal, csak úgy vélte megoldhatónak, ha ezt belpolitikailag 
is megalapozzuk. „Nem kétséges, hogy szabad önrendelkezé
sünk visszaszerzésének és érvényesítésének, ennek során sem
legességünk kimondásának nem deklaratív része nehéz — ol
vashatjuk a memorandumban — . . . hanem a belső átállítás 
erre az irányra. Pedig a belső átállítás nélkül egyfelől aligha 
valósulhat meg szilárd érvénnyel maga a deklaráció, másfelől 
nélküle többé-kevésbé üres szó marad csupán". Majd így foly
tatja: „Nyilvánvaló, hogy a gyors és határozott belső alapozás
nak előbb kell megtörténnie, minden lehetőség szerint a nem 
hadviselők, illetőleg semlegességi deklarációnál". 

Ezután részletezi a „belső alapozást" biztosító legfonto
sabb feladatokat. Különös fontosságot tulajdonít a hadsereg 
vezérkara, tisztikara felelősségre vonásának és teljes átszerve
zésének. „Távozniok kell mindazoknak a magasrangú katonák
nak, akik bármi módon osztoznak a felelősségben: a) háború
balépéseinkért, b) katonai felkészültségünk hiányosságaiért, 
hiányos katonai felszereléssel való kivonulásunkért . . . egész 
eddigi hadviselésünk vérlázító lelkiismeretlenségeiért, c) a „né
met—magyar sorsközösség" babonája, s a német győzelem föl
háborító szuggerálásáért és p ropagá lásáér t . . . általában a ma
gyar állami önállóság, függetlenség, a magyar katonai eszmény 
germán szellemű elhomályosításáért tisztikarunkban". 

A memorandum gondosan felvázolja azokat a feladatokat 
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is, amelynek végrehajtása során jelentősen csökkenne, illetve 
visszaszorulna a vezérkar befolyása a kormány, az államigaz
gatás hatáskörébe tartozó intézkedésekben. Nagyobb hatás
kört kíván biztosítani a honvédelmi miniszternek, amelynek 
katonai intézkedései nem kerülhetik meg a kormány beleegye
zését. Szükségesnek tartja „az egész honvédvezérkar és a hon
védelmi minisztérium személyi átszervezését".5 

Bajcsy-Zsilinszky Endre és az őt támogató baloldali erők 
valóban szakítani akartak Hitlerrel és jól látták, hogy ennek 
végrehajtása csak úgy biztosítható, ha a szakítás belső feltéte
leit a kormány végrehajtja. Számoltak azzal is, hogy ez német 
retorziót válthat ki. Ez esetben is vállalni kell a harcot. Ma
gyarországnak minden erejével szembe kell szállni a német 
megszállással — állapította meg a memorandum befejező ré
sze.6 Ez utóbbi volt az az egyik pont, amelyen a Kállay-féle 
hintapolitika megfeneklett, s amely miatt a memorandum ösz-
szes javaslata papíron maradt. Kállayval, majd később Horthy
val, s a rendszer más vezető egyéniségeivel a memorandumot 
benyújtó, illetve abban foglaltakat magukénak valló pártok 
vezetőinek, magának Bajcsy-Zsilinszky Endrének lefolytatott 
tárgyalásai, rendre eredménytelenül végződtek, mert Horthyék 
szerint ez maga után vonná a német megszállást. 

1943 második felében bekövetkezett események a fronto
kon, a moszkvai külügyminiszteri értekezlet egyfelől, a Kállay-
kormány kiugrási „kísérletének" egyre világosabban kirajzo
lódó csődje másfelől, arra késztette Bajcsy-Zsilinszkyékat. 
hogy felkérjék Kiss János altábornagyot: katonailag elemezze 
lehetséges-e a német fasisztákkal való szakítás esetén egy vár
ható német megszállás megakadályozása. Kiss János részletes 

5 a) Ilyen mindenekelőtt: a polgári és katonai hatáskörök újból való pon
tos szétválasztása és elhatárolása, az utóbbi évek során keletkezett 
hatásköri zavarok polgárháborús tüneteinek kiküszöbölésével. 

b) Ilyen: a vezérkari főnöki állás újabban alkotmányellenesen kiala
kult hatásköri túltengéseinek megszüntetése. Eltörlése a vezérkari
főnök külön hadbíróságának. 

c) Ilyen: a honvédfőparancsnoki állás visszaállítása, mert éppen a ve
zérkari főnöki és főparancsnoki más-más jellegű katonai funkció 
összeolvasztása vált egyik fő okává a hatásköri zavaroknak, mint a 
katonai hatóságok között, mind a katonai és polgári hatóságok között. 

d) Ilyen: hadműveleteken kívül a vezérkari főnök, a kinevezendő fő
parancsnok világos és félreérthetetlen alárendelése a honvédelmi 
miniszternek. 

e) Ilyen: a honvédelmi minisztérium úgynevezett defenzív osztályának 
teljes átszervezése az új — valójában a régi örökmagyar politika 
szellemében. 

f) Ilyen: az egész honvédvezérkar és a honvédelmi minisztérium sürgős 
személyi átszervezése. 

g) Ilyen: a magasabb katonai állások betöltésének gyökeres reviziója 
ugyanezen szempontok szerint. 

6 A memorandumot lásd: PI. Arch. BM. VII. res. sz. n. 
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memorandumban fejtette ki álláspontját.7 Kiss János egyér
telműen leszögezte, ha a fegyverben álló és gyors mozgósítás
sal fegyverbe állítható magyar hadsereg megfelelő vezérkar
ral és tisztikarral valóban szembe akar fordulni a németekkel, 
a harc a magyar hadsereg számára egy német támadás esetén 
— ismerve a németek katonai helyzetét — nem reménytelen. 
Kiss János tanulmányát mégvitatta Tombor Jenővel, a Ma
gyar Nemzet katonai szemleírójával — a felszabadulás után 
rövid ideig honvédelmi miniszter volt —, továbbá Nagybaczoni 
Nagy Vilmossal, volt honvédelmi miniszterrel, akik azonosítot
ták magukat Kiss János álláspontjával. Bethlen István válasz
levelében pl. azt írta: „Tartalma rendkívül érdekelt és annak 
megállapításaival teljesen egyetértek." Bethlen legfőbb ellen
vetése mégis az volt, hogy „haderőnkre vonatkozó adatok túl 
optimisták".8 », 

A memorandum ismeretének hiányában nincs lehetőségünk 
a katonai vonatkozású részeket elemezni,9 de az a megállapí
tása, hogy „a német megszállást nem az ellene való felkészü
lés, hanem éppen a teljes felkészületlenség provokálja", sokat 
elárul a terv készítőjének gondolataiból. Még ennél is többet 
mond az a Kiss János emlékiratából származó töredék, ame
lyet Bajcsy-Zsilinszky Endre Kállayhoz írott — az altábor
nagy munkáját — kísérő levelében szükségesnek vélt külön is 
kiemelni: „Egyfelől Magyarországnak semmi szín alatt sem 
szabad behódolni egy német megszállási szándéknak, másfelől 
Magyarország igen komoly katonai ellenállást fejthet ki a meg
levő belső katonai bajok mellett is, harmadszor a magyar el
lenállást akkor is vállalni kell, ha az nem kecsegtetne — való
színű sikerrel."10 

Kállay azonban e kérdésről még tárgyalni sem volt haj 
landó. Kállay nemcsak az angolokkal kötött előzetes fegyver
szüneti szerződésben foglaltakat nem teljesítette, hanem fi
gyelmen kívül hagyta azokat a javaslatokat is, amelyek — mint 

7 A memorandumot mindezideig nem találták meg. A kormányfő és a 
kormány különböző tagjaihoz küldött kísérőlevél másolatából tudunk a memo
randum tartalmára következtetni. A nyugaton megjelent memoárok sem emlí
tik Kiss János munkáját, csupán Kovács Imre Im Shatten der Sowjets című 
munkájában találunk utalást e munkára. 

8 Bajcsy-hagyaték. Széchényi Könyvtár 28/126. 
9 Az iratok között találunk egy tervjavaslatot, amelyen azoknak a tisz

teknek, tábornokoknak a nevei vannak feltüntetve, akiknek irányításával a 
Kiss-féle terv végrehajtását megoldhatónak vélték. 

10 Bajcsy-hagyaték. Széchenyi Könyvtár 28/91. Kovács Imre fentebb emlí
tett könyvében arról ír; Kiss János azt ajánlotta Horthynak, hogy német túl
erő esetén, a magyar hadsereg vonuljon a Balkánra, és ott egyesüljön Tito és 
Mlhajlovich partizánjaival. S ha az angolszászok partra szállnak a Balkánon, 
vagy az oroszok elérik a Kárpátokat, a magyar csapatok a szövetségesek segít
ségével szabadítsák fel az országot. (Uo. 80. old.) 
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láttuk — lehetségesnek tartották a németekkel való szembe
fordulást. Hogy mennyire igaza volt Kiss Jánoséknak, azt töb
bek között az a körülmény is igazolja, hogy Hitlernek komoly 
erőfeszítéseket kellett tennie, hogy összeszedje Magyarország 
német megszállásához szükséges katonai egységeket. Holott a 
németek előtt is köztudott volt, hogy a magyar hadsereg élén 
zömében németbarát tisztek állnak, a kormány pedig semmit 
sem tet t a német megszállás megakadályozására, így az akció 
nem igényel jelentősebb katonai hadműveletet. 

Az ország megszállása után Hitler azonnal végrehajtotta 
annak az ellenkezőjét, mint amit 1943 nyarán Kállaynak Baj-
csy-Zsilinszkyék javasoltak. Az üj magyar vezérkari főnök 
Vörös János segítségével — aki teljesen bírta Veesenmajer 
bizalmát —, sikerült egy sor németbérenc tisztet a magyar 
hadsereg legfontosabb helyeire kineveztetni. Ezzel a magyar 
hadsereg gleichschaltolása lényegében befejeződött. 

Nem véletlen tehát, hogy 1944 október közepén, amikor 
Horthy végre elszánta magát, hogy fegyverszünetet kér, a had
sereg tisztikarában alig akadt néhány magasabb rangú tiszt, 
aki hajlandó lett volna Horthy felhívását teljesíteni. Többek 
között ezért sem lehetett megismételni az 1944. augusztus 23-i 
romániai eseményeket. 

Befejezésül még néhány mondatot: 1944 november elején 
megalakult a Magyar Front pártjait és más a Hitler- és nyilas
ellenes erőket tömörítő Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító 
Bizottsága, amely a fegyveres felkelés előkészítését és meg
szervezését tartotta legfontosabb feladatának. Ez a felkelés poli
tikai szerve volt. A katonai irányítást a MNFFB-án belül létre
hozott katonai vezérkar látta el. A Felszabadító Bizottság elnö
kének, Bajcsy-Zsilinszky Endrének javaslatára Kiss János al
tábornagyot jelölték" a katonai vezérkar élére. Kiss János al
tábornagy habozás nélkül vállalta a felkelés katonai irányítá
sával járó feladatokat. Kiss János nemcsak emlékiratokban, de 
a gyakorlatban is vállalta — élete árán is — a német fasisz
tákkal szembeni harcot. 
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AZ ORSZÁGOS SZINTŰ 
ÉS A HELYTÖRTÉNETI KUTATÓ MUNKA ÖSSZEFÜGGÉSE1 

Dr. Kormos László 

A II. világháború magyarországi eseményeinek feldolgo
zása elodázhatatlan feladatot ró nemzedékünk történészeire. 
Soron következő nevezetes évfordulóink sürgetik, a nagyfokú 
érdeklődés igényli a részletes hadműveleti események adatai
nak felkutatását és hiteles feldolgozását. E téren vándorgyűlé
sünk célkitűzése és a most elhangzott előadás igen jelentős 
lépést jelent a magyarországi hadműveletek történeti esemé
nyének és jelentőségének tisztázásához. Igen komoly segítséget 
nyújt feldolgozó és további kutatómunkák fáradozásaihoz, egy
ben hasznosan járul hozzá az évek óta folyó országos szintű 
és helytörténeti vonatkozású kutatómunka eredményesebb ki
bontakozásához. 

Rövid felszólalásomban legyen szabad rámutatnom az or
szágos szintű történeti feldolgozómunka és a helytörténeti fá
radozás kölcsönhatására, helyesebben az általános történeti és 
helytörténeti munka összefüggésére, kapcsolataira jó viszo
nyára. Majd kutatásaim során felmerült néhány módszertani, 
illetve gyakorlati kérdésről szólnék a helytörténészek számára 
szolgáló segítőkészséggel. Végül egy-két szerény javaslattal já
rulnék hozzá a vándorgyűlés célkitűzésének megvalósításához. 

Az általános történeti ismeretanyaggal való megismerkedés 
nélkül helytörténész nem foghat hozzá a II. világháború törté
neti adatainak helyi feldolgozásához. Az általános történeti iro
dalom — mely ma már a könyvtárközi kölcsönzés útján bárki 
számára hozzáférhető — alapos ismerete hiányában, nemcsak 
a nemzetközi politikai alapismeretek és általános célkitűzések 
nem érthetők meg, de a helyi adatok, helyi eseménysorozatok 
sem helyezhetők el megfelelő helyre és félreértésekre, félre
magyarázásokra alkalmat adó, önkényes értelmezések sorozatát 
gyárthatjuk. Viszont vannak a II. világháború hadtörténeti 

1 Hozzászólás; Borús József: A magyarországi hadműveletek jelentősége a 
második világháború történetében c. előadáshoz. 
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eseményeinek feltáratlan, bizonytalan részletkérdései, melyek 
a helytörténész kutatómunkájára várnak. 

A helytörténeti munkák hiányosságai többnyire éppen ab
ból adódnak, hogy a kétféle szintű munkát elválasztják egy
mástól és hiányzik belőlük a helyes arányú, összehangoltságai 
megoldásra törekvés. A feldolgozó munka során a helytörté
nészek ehelyett a végletekben kalandoznak, mert vagy csak az 
országos vonatkozású, már feldolgozott eseményekre hivatkoz
nak közismert irodalom felhasználásával. A másik véglet: osak 
a helyi adatok felhasználásából adódó egyoldalúság. Ezzel is 
sok tévedést produkálhat a helyi kutató, mert az önkényes 
magyarázások, adatközlői egyoldalúságok, egyéni benyomások 
és értékelések útvesztőjében a mérlegelés hiánya miatt a tények 
meghamisításáig és a valóságos történeti eseményektől messze 
sodródhat. 

A II. világháború helytörténeti vonatkozású anyagának 
legfontosabb kutatóhelye a levéltár. (Jegyzőkönyvek, kiürítési 
parancsok, jelentések, feljegyzések, igazoló bizottsági jegyző
könyvek, egyéb iratok.) Sajnos a levéltári anyag elég hiányos, 
de a vidéki levéltárak könnyen elérhetők, s a korabeli anyagot 
feltétlenül át kell nézni. Sokszor egész véletlenül komoly ada
tok kerülnek elő. Pl. Szolnok megye községeinek felszabadulási 
eseményeiről készített feljegyzés értékes okmánya a felszaba
dulási harcok történetének. (Néhány község kivételével ponto
sak, legfeljebb a szovjet előőrsök és reguláris csapatok érke
zésének dátumbeli eltérése miatt mutatkozik eltérés.) A levél
tár i munka során nem lehet figyelmen kívül hagyni az egyházi 
levéltárakat sem. A háborús kár jelentések, tisztviselők, egyház
községek helyzetéről adott jelentések, gyülekezeti krónikák, 
naplók, egyéb iratok sokszor messzemenő pontossággal tárják 
fel az események menetét. A nagykunsági egyházmegye 
levéltárában található iratok feldolgozása során én is elég gaz
dag anyaggal szolgálhattam a II. világháború Szolnok megyei 
eseményének feltárásához. 1944. december 5-én ugyanis a Ti
szántúli Református Egyházkerület püspöke 4300/1944. szám 
alatt körlevélben felhívta az egyházközségeket, hogy az „elér
hető legnagyobb hitelességgel — állítsák össze a sorsdöntő helyi 
események krónikáját". Ezek a jelentések 3 példányban készül
tek és az esperesek gyűjtötték össze továbbításra. (1 példány 
a helyi gyülekezet, 1 példány az egyházmegye, 1 példány pedig 
az egyházkerület levéltárában nyert elhelyezést.) Sok értékes 
helyi anyag gyűlt így össze, mely segít nemcsak a helyi, hanem 
az országos események tisztázásához is. 
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A levéltári anyag felkutatásával sikerült Szolnok megyé
ben néhány részletkérdésben, dátumok pontosságát és esemé
nyek reális hitelességét tisztázni. Most csupán 3 példával kí
vánnám ezt illusztrálni. 

1. Előadónknak a Jászkunság VII. évf. 3—4. számában 
megjelent ,,Az 1944-es Szolnok megyei harcok, volt hitlerista 
tábornokok munkáiban" c. kritikai tanulmányához hozzájá
rulva a feljegyzések alapján Hans Kissel magyarázatával ellen
tétben, tisztázódott a szolnoki hídfő kérdése. Hans Kissel 
ugyanis az 1944. október 6-án Szolnok megye területén igen 
gyorsan felvonuló szovjet erők sikeres offenzíváját azzal pró
bálná magyarázni, hogy a szolnoki hídfő igen kicsi volt és nem 
tudott arról — melyet most az előadásban már világosan ért
het tünk —, hogy német páncélos egységek az október 8-án 
Kisújszállásnál kifejlődött harc után október 12-én (a németek 
4. SS -Polizei hadosztálya) az átvágott Debrecen—Szolnok kö
zötti vasúti és közúti összeköttetés biztosítása érdekében a szol
noki hídfőből kiindulva Törökszentmiklós—Kenderes—Kisúj
szállás térségében ellentámadásban voltak. Egyházmegyei levél
tári feljegyzések apró részletbeli nüanszokkal hitelesítik elő
adónk által feldolgozott kisújszállási csata részleteit. A kende-
resi feljegyzés szerint a német ellentámadás október 13-án 
ért a tanácsházáig. Nyilván ez az ék kívánta biztosítani a Tö
rökszentmiklós—Kuncsorba—Túrkeve térsége felett támadó né
met erőket, melyek az október 8—9-én Szolnok—Nagyvárad— 
Debrecen felé vezető elvágott közutat és vasutat kívánták 
visszaszerezni és tehermenteseíteni a szovjet erők támadó és 
átkaroló hadművelete alól. Kenderesi, kisújszállási, túrkevei 
lelkészi krónikákból is igazolt e német próbálkozás, mely Tö
rökszentmiklósról kiindulva a túrkevei határ északi felén, fegy-
verneki határrészen át Kenderes turgonyi oldalán haladt át. 
(Túrkevén így örökítették meg: „Október 15-én, vasárnap ál
landóan közelről hangzott az ágyúszó, repülőgépek jöttek-men
tek, ami természetes volt, hiszen a front a túrkevei határ Tö
rökszentmiklós—Fegyvernek felőli részen vonult át október 
20-ig." Bucsay László Kisújszálláson ezt írta ugyanakkor: „Ok
tóber 14-én, szombaton reggel ismét egész közelről hallatszott 
az ágyúzás. A lövedékek a város területén hullottak. Nyilván
való volt, hogy Túrkeve felől német csapatok támadták meg 
a várost. Az ágyúzás egész nap tartott . Vasárnap hajnalban 
már égett a templomtető is. Október 16-án, hétfőn már csak 
a torony felől égett. Ha megszűnt volna a harc, még el lehetett 
volna oltani a tüzet. A németek azonban egész a város közepéig 
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benyomultak. Az arcvonalban még az első éjszaka több utcá
ban, sok házat felgyújtottak. Október 17-én, kedden égett le 
a tető. 50—60 magánház, iskola, gimnázium, városháza kigyul
ladt." Milyen alakulatok, miféle tendenciájú harca volt ez, azt 
a feljegyző nem tudhatta, de a történész a korabeli naptár 
napjainak ismerete révén dátumszerűen rekonstruálhatja.) 

2. A Kunmadarasra összpontosított, s innen Karcag térsé
gébe irányított, a Vörös Hadsereg által meghiúsított 1. német 
páncéloshadosztálynak a 13. páncéloshadosztállyal való újabb 
egyesülési akcióra indított német ellentámadás irányát szintén 
megörökítették a feljegyzések. A Kisújszállásról kitört német 
66. gránátosezred, a Mezőkövesd körül újraszervezett és Tišza-
igaron október 8-án éjjel áthaladó Felderchalle páncéloshad
osztály, a 13. páncéloshadosztállyal Madarason egyesülve, on
nan 12 óra 30 perckor megindult és délután 2 órakor volt 
Karcag alatt. A kunmadarasi és a karcagi krónika az időpon
tokat pontosan jelzi. (A karcagi jelentésből: „Délután 2 órakor 
temetésre indult egyik lelkipásztor. Ebben a pillanatban kezd
ték lőni a németek a várost. Mire a temetőben a szertartás 
befejeződött, a város belsejében teljes erővel tombolt az utcai 
harc. A kilőtt toronyóra pontosan 3 órakor állt meg.") Kun
madarason úgy tudták, hogy 9—11-ig tartott a német erők át
vonulása. 11-én délután 4 óra tájban megszűnt, s az utolsó 
kötelékek Tiszaőrs irányába tértek ki a közelgő szovjet támadás 
elől, mely október 11-én a kora délutáni órákban indult meg 
Karcag felszabadítására és az apavári híd elfoglalására. Lát
hatjuk, milyen komoly segítség a történésznek, ha számba 
veszi az összes lehetőségeket a kutatás során. 

3. Harmadik illusztráció, mely szorosan összefügg a ma
gyar kormányzótanács szeptember 8-i gyűlésének határozatá
val, mely felhívta a hitlerista kormányt, hogy öt páncélos had
osztályt irányítson az országba, mert ellenkező esetben Magyar
ország kénytelen lesz fegyverszünetet kérni. (Második világ
háború 1939—1945. II. 286. o. Zrínyi Katonai Kiadó, 1963.) 
Az átvetett páncélos egységeket azonban egy ideig Budapest kör
nyékén tartották. Ott volt, később a megyénkben harcoló 13. 
páncéloshadosztály is, melyet a megye főútvonalának átvágása 
alkalmával vetettek be a harcba. Az október 15-i magyar fegy
verszünetkérés hatása alatt Hitler személyes parancsára, Ma
gyarországon először vetettek harcba nagyméretű német Tig
riseket, mely a 24. német Páncélos Divisio és a 4. SS Polizei 
Divisio rendelkezésére állott Fromm zsázados kommandantúrája 
alatt. 22 Tigris páncélos érkezett a Szolnok megyei harcokhoz 
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a fáradtan és csatavesztetten visszavonuló Wöhler hadsereg -
részleg Tiszáig való eljutásának biztosítására. Ezt azonban adat
közlő munkám készítésekor nem tudtam, s a visszaemlékezé
sekben, naplókban szereplő Tigriseket félreértésnek gondoltam, 
s jegyzetrovatban közöltem, hogy azok bizonyára Párducok 
lehettek. Nos, az újabb adatok felderítése során a krónikák 
ellenőrzésére volt szükség ismételten, s némi pontossági igazí
tással elfogadni azokat. Különben a Tigrisekről tudósít a Die 
24. Panzer Division (Dr. F. M. Senger és Etterlin. Neckerge-
münd 1962. Kurt Vowinckel Verlag. Die Panzerschlacht in der 
Puszta, alcím) és elmondja, hogy 50 km-es hadi. úton 6—7 Tig
ris állt a 24. Pz. Div. páncélosékjének rendelkezésére, a többit 
a 4. SS Pol. Div. kapta hadtesthátvédnek, ahol gyakorlatilag 
csupán védekező hatásuk volt. E munkából tudjuk a Tigrisek 
számát is. Október 19-én hajnalra 22 Tigris érkezett Buda
pestről. Október 19-én hajnalban kezdődött német ellentámadás 
harci útjáról is bőséges adat áll rendelkezésre a Szolnok me
gyeieknek az egyházmegyei levéltár irataiból. A Tigrisekkel 
erősített 24. Pz. Div. Rákóczifalu, Kengyel felé törő biztosító 
ékkel Törökszentmiklós, Mezőtúron át Túrkevére vonult. Túr-
kevei krónika szerint október 19-én reggel Mezőtúr felől indult 
a német támadás, déli 1 órakor erősödött a tüzelés, 3 órakor 
repülőtámadás érte a várost, s utána érkeztek a német páncé
losok Túrkevén 30 Tigrist jeleznek, de ez nyilván a Párducok
kal való összetévesztésből adódott. Az adatok összevetéséből 
azonban kiderül, hogy a városban 5—6 Tigris lehetett, melyek 
a Piac téren és az utcák kereszteződésein voltak felállítva 
Gyoma, Endrőd irányába, ahol a Vörös Hadsereg erői október 
6—7-én átlépték a Kőrös vonalát. E Tigrisek itt beékelődtek, 
úgy, hogy a 4. SS Pol. Div. rendelkezésére álló Tigriseknek a 
visszavonulás biztosítása céljából tüzet kellett nyitni október 
20—21-én, s csak így sikerült 22-én Túrkevéről kivonulniok 
a Vörös Hadsereg erős nyomása elől. A visszavonulási lehető
séget biztosító Tigrisek közül háromnak sikerült Kenderesig 
hatolni és Kenderes keleti részén védelembe átmenni. (A pon
tos adatszolgáltatás így hangzik: „20-án újabb német támadás 
indult 3 Tigris páncélossal és mintegy 150 főnyi csapattal. 
Ezek az orosz erőt kivetették a községből a kisújszállási ha
tárba. Ekkor döntötték ki a páncélosok a lelkipásztori lakás 
alsó bejárata kapuoszlopát és kapuszárnyát. 23-án aztán végleg 
kivetette az orosz hadsereg a németet a faluból.") A feljegy
zésekből sokszor nehéz a lényegest kiemelni, de a felkészült 
történész pontosan rekonstruálhat belőlük. 
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Nem hagyhatók figyelmen kívül a halotti anyakönyv be
jegyzései sem. Dátumokat, feljegyzéseket lehet ellenőrizni, sőt 
olykor csapattestek átvonulásának adatait is megfejthetjük. 
A harcok, támadások időpontjaira is jó támpontul szolgálnak. 

A kutatómunkában igen jó segítséget nyújtanak egyéni 
tulajdonban levő naplók, levelek, feljegyzések. Pl. Bucsay 
László ny. lelkész Kisújszálláson gyorsírásjegyzetet készített. 
Dr. Kökényessy András Tomajmonostoron részletes naplót írt. 
Fényképanyag is tájékoztathat (kilőtt tankok, lövegek, romok 
képei stb.). 

Személyes visszaemlékezések több adatszolgáltató elmon
dásának mérlegelése alapján komoly eredményeket tárhatunk 
fel a kutató és feldolgozó munka során. Gondoljunk a közigaz
gatási apparátusban akkor dolgozókra, katonai szolgálatban 
levőkre, felszabadító harcosokra, partizánokra, pártmunkások
ra stb. E vonatkozásban azonban feltétlenül a helyes kritika 
alapján tárjuk fel a valóságos eseménysorozatot, nehogy 
romantikus csalódásokba keveredjünk. A személyes visszaem
lékezések, tőlünk egészen más vidéken történt eseményekre is 
rávilágíthatnak. (Pl. Kehderesről többen szolgáltak a 3t mun
kásszázadban, mely Kiskörétől, Heves, Kuniszentmiklós, Felső-
dabas útvnoalon járva építette a tankcsapdákat, irtotta az útba 
eső erdőket, melyek a kilátást akadályozták, s részt vett a duna
földvári hídnál lezajló harcokban, s november 29-e körül, ami
kor a Vörös Hadsereg a Duna túlsó oldalán hídfőt létesített, 
akkor szóródott szét, s 1945. január 27-én érkezett haza közülük 
néhány, így Szűcs Zsigmond is.) 

A Honismereti Mozgalom néhány komoly aktívája hasz
nosan támogatja a helytörténészt a fenti adatok feltárásban. 
Kenderesen pl. segítséget nyújtott. Az úttörő expedíciós moz
galom is tárhat fel sokszor nem is remélt útbaigazító adatokat. 
Mindkét mozgalom messzemenően támogathatja munkánkat a 
korabeli publikációk, nyomtatványok, kiürítési s egyébé plaká
tok felkutatásában is, melyeket levéltári munkánk során nem 
sikerült fellelni. 

Meg kell említenünk még az egyetemek történész hallgatói, 
levelező tagjai által készített szakdolgozatok, tanulmányok kéz
iratait. Mindezek felhasználása nagyban hozzájárul a II. világ
háború történetének pontos és részletes megörökítéséhez. 
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V I T A 

NÉHÁNY UJABB MEGJEGYZÉS MOLNÁR ERIK 
TÖRTÉNETI KONCEPCIÓJÁHOZ 

Dr. Nagy László — Otta István 

Molnár Eriknek a nacionalizmus kérdésével foglalkozó vita
cikkekre adott válasza megjelenése óta már több mint egy fél év 
telt el. A válaszra mindeddig senki nem reagált, s ez azt a 
látszatot kelthette, mintha azok, akik Molnár Erik koncepció
jával vitába szálltak, válaszától meggyőzve most már egyet
értenek azzal. A hallgatás beleegyezésnek számít, s ezért érez
zük kényszerítve magunkat arra, hogy ellenvéleményünknek 
kifejezést adjunk, nehogy a vitában beállt szélcsend egyetértés
nek tűnjék. 

Molnár Erik válasza szerintünk még világosabbá tette, 
hogy a vita lényegét tekintve nem egyszerűen a nacionalizmus 
maradványai, hanem alapvetően a marxista történelemszem
lélet fontos tételeinek értelmezése körül folyik. Konkrétan a 
magyar történetírásra vonatkozóan pedig Molnár Erik — hol 
kimondva, hol csak utalva rá — elveti a marxista történetírás 
eddigi értékelését a XVII—XVIII. század Habsburg-ellenes 
küzdelmeiről, tagadja a „Bocskai—Rákóczi korszak felkelései
nek" szabadságharc, függetlenségi harc jellegét, s azokat leg
feljebb „rendi szabadságharcokénak hajlandó elfogadni.1 Aki 
pedig ezzel az átértékeléssel nem ér t egyet, s továbbra is füg
getlenségi harcokként értékeli a Bocskai, Bethlen, I. Rákóczi 
György, II. Rákóczi Ferenc vezette küzdelmeket, az legjobb 
esetben a „jóhiszemű kuruckodó" jelzőt kapja.2 

„Mire alapozza Molnár Erik ezt az új, szerinte a naciona
lizmus maradványaival való gyökeres leszámolásra irányuló 

1 „A Bocskai—Rákóczi korszak felkeléseit csak akkor lehet szabadság
harcnak tekinteni, ha mint ezt a polgári korszak kuruckodó történetírói irány
zata tette, a feudális nemesség osztályálláspontjára helyezkedünk." (Molnár E.: 
Történetírásunk nacionalista maradványairól. Üj írás, 1962. 11. sz. 1239. o.) 

2 „Kétségtelen, hogy történészeink jóhiszeműek voltak, s azt hitték, hogy 
kuruckodó szabadságharcos írásaikkal a pártos történetírás marxista köteles
ségének tesznek eleget." (Molnár E.: Az SZKP. XXII. Kongresszusa és a 
szocialista patriotizmus. Tört. Szemle, 1962. 1. sz. 2. o.) 
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történelemszemléletet? Uj, eddig nem ismert történeti tények
re?" — teszi fel a kérdést a kialakult vitában Mód Aladár, majd 
megállapítja: „Bár hivatkozik tényekre is, valójában új, eddig 
nem ismert tényeket nem sorakoztat fel." Molnár Erik vála
szában ekként reagál e kérdésfelvetésre: „A következő törté
neti tényállás jórészt a Benczédi László, Benda Kálmán, Makkai 
László és Várkonyi Ágnes műveiben feltárt újabb forrásanya
gon alapul."3 

Ennél bővebb utalást — hogy nevezett szerzők melyik 
műveiben, hol találhatók azok a történeti adatok és értékelések, 
melyekre Molnár Erik támaszkodik — sehol nem találunk. Sőt, 
a vezetése alatt álló Történettudományi Intézet által 1962-ben 
kiadott „Magyarország története 1526—1790" című egyetemi 
tankönyvben, melynek egyik szerzője és szerkesztője pl. az a 
Makkai László, akire Molnár Erik hivatkozik (az 1526—1711-ig 
terjedő részt szerkesztette), ilyen fejezet- és részcímeket ta
lálunk: „Az erdélyi politika útkeresése a két hódító hatalom 
között (1571—93)." (Kiemelés itt és a következőkben is tőlünk.) 
„A Habsburgok kísérlete Erdély és Magyarország leigázására." 
„A Bocskai szabadságharc." „Bocskai önvédelmi harcának ösz-
szekapcsolódása a hajdúfelkeléssel." „A társadalmi osztályok 
összefogásának létrejötte és belső ellentmondásai." „Az erdélyi 
fejedelmek és a magyarországi uralkodó osztály függetlenségi 
és rendi küzdelmei (1607—64)." „Bethlen Gábor kísérlete a 
nemzeti királyság visszaállítására a cseh—magyar szövetség 
keretében." „A kuruc szabadságharcok (1665—1711)." „A Rá
kóczi szabadságharc 1703—11." ,,A független magyar állam 
megszervezése" stb. 

Már maguk a címek is, de még inkább a címekkel össz
hangban levő adatok, s ezekből logikusan folyó értékelések 
azt bizonyítják, hogy a hivatkozott szerzők egy részétől leg
frissebben megjelent mű megállapításai nem egyeznek a Mol
nár Erik koncepciójában kifejtettekkel, sőt legtöbbször homlok
egyenest ellenkezők azokkal. így nem lehet tudni — a későb
biekben erre részletesebben kitérünk —, hogy valójában Mol
nár Erik a hivatkozott szerzők milyen munkáira támaszkodik 
megállapításainál. Pedig ilyen lényeges kérdéseket érintő kon
cepciónál elengedhetetlenül szükséges lenne a feltárt újabb 
forrásanyag ismertetése, vagy legalábbis pontos megjelölése. 

Molnár Erik írásai — közöttük legutóbbi válasza is — szá-

3 Mód A.: Beszéljünk világosan. Üj Írás, 1963. 7. sz. 846. o. Továbbá Mol
nár E.: Válasz a nacionalizmus kérdésében írt vitacikkekre. (III.) Üj írás 1963. 
9. sz. 1111. o. 
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mos, az eddig feltárt adatokkal ellentétes állítást tartalmaznak 
és nem mentesek az egyoldalúságtól és ellentmondásoktól sum. 
Nincs mód arra, hogy az újabban felmerült valamennyi vitat
ható kérdéssel foglalkozzunk, csak a szerintünk legfontosabbak
hoz fűzünk észrevételeket. így ahhoz a tételéhez, hogy az im
perializmus korszakát megelőző idők eseményeit nem lehet 
pártosan értékelni, valamint a Habsburg centralizáció megíté
lésében elfoglalt álláspontjához. Továbbá néhány példán ke
resztül meg kívánjuk mutatni, hogy a történelmi tényeket nem 
kezeli kellő felelősséggel, s gyakran ellentmondásokba keve
redik. 

Molnár Erik azt állítja, hogy ha Leninnek azt a tételét, 
amely szerint a „materializmus . . . magában foglalja a pártos
ságot, amely arra kötelez, hogy az események minden megíté
lésénél közvetlenül és nyíltan egy bizonyos meghatározott tár
sadalmi csoport álláspontjára helyezkedjünk"4 ,,. . . a múlt ese
ményeit elemző történésznek szegezzük, megoldhatatlan ellent
mondásokba kergetjük."* 

Szerinte Leninnek a fenti tétele csak ,,az előttünk folyó 
eseményekre, napjaink harcaira vonatkozik",6 és a múltra, azaz 
a feudális, és az azt megelőző társadalomra nem alkalmazható. 

Véleményünk szerint Molnár Erik erőszakoltan és önké
nyesen korlátozza Lenin fenti tételének érvényességét napjaink 
harcaira. Lenin ugyanis a kérdéses könyvében egyik alapvető 
feladatnak jelöli meg, hogy tisztázza: „melyik a marxizmusnak 
az a »néhány alapvető« tétele, amelyeket a szerző [Sztruve] 
elfogad és melyek azok, amelyeket elvet".7 A kérdéses részt 
tartalmazó, mintegy egy oldal terjedelmű bekezdésben a mar
xista és objektivista felfogás, „a nézetek két rendszere" közti 
különbséget tárgyalja teljesen általánosan és amikor a „szóban 
forgó" esetre tér át, ez a „szóban forgó eset" is általános kér
dés: „nincsenek leküzdhetetlen történelmi tendenciák. . ."8 Le
nin nem a korszak sajátosságainak figyelmen kívül hagyását 
kifogásolja, hanem a marxista történelemszemlélet általános 
érvényű elveinek alkalmazását kéri számon ebben a „szóban 
forgó" esetben is. így semmi alap nincs azt állítani, hogy Lenin
nek a marxista történelemszemlélet e fontos, a pártosságra 
utaló megjegyzése csak „až előttünk folyó eseményekre, nap
jaink harcaira vonatkozik". 

-5 Lenin: Művei, I. k. Szikra, 1951. 424. o. 
5 Molnár E.: Válasz a nacionalizmus kérdésében írt vitacikkekre (II.) Új 

Írás, 1963. 8. sz. 984. o. 
e uo. 
7 Lenin: Müvei, I. k. Szikra, 1951. 353. o. 
8 Lenin: Uo. 423. o. 
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Egyébként is: bár a marxista történelemszemlélet e tételét 
Lenin itt fogalmazta meg legvilágosabban, de hogy e tétel az 
osztálytársadalmak egészére érvényes-e, nem csupán ezen sorok 
értelmezésén áll, vagy bukik. A pártos történelemszemlélet, 
konkrétan a kizsákmányolt osztályok harcának jogos, igazságos 
haladó voltának elismerése, és ugyanakkor a kizsákmányoló 
osztályok valóban haladó törekvéseinek pártos megítélése végig
vonul Marx, Engels és Lenin valamennyi munkáján. Amikor 
ők a haladás és pártosság fogalmát a múltra alkalmazzák, nem 
kerülnek „megoldhatatlan ellentmondásokba". 

Molnár Erik két példát hoz fel annak igazolására, hogy a 
haladást képviselő osztály mellett nem lehet általában pártosan 
állást foglalni, mert a haladást igen gyakran, sőt szabály szerint 
kizsákmányoló osztályok képviselték. E két példával nem állít 
kevesebbet, minthogy a kizsákmányolt osztályok, harca a múlt
ban ellentétes a haladással! Mindkét esetben ugyanis — véle
ménye szerint — a „parasztok . . . a haladás erőivel szegültek 
szembe"-,9 azaz a reakciót képviselték. Molnár Erik e megálla
pításával — legalábbis a feudalizmus korszakára vonatkoztatva 
—• tagadja a marxizmus—leninizmusnak a kizsákmányolt tö
megek történelemformáló szerepéről szóló tanítását. 

Nézzük meg az általa felhozott történelmi példákat köze
lebbről: ,,A XVI. században — írja — és későbben is az angol 
földbirtokosok elűzték a parasztokat földjeikről, hogy az eddigi 
feudális kisüzemi termelés helyén kifejlesszék a nagyüzemi 
polgári termelőerőket. A parasztok elkeseredetten ellenállot
tak, védelmezték a feudális termelési formákat, de vereséget 
szenvedtek."10 

Tehát ebben az esetben, az angol polgári forradalom ide
jén és az azt megelőző évszázadban is a haladást az angol föld
birtokosok képviselik, a parasztok pedig ezzel az osztállyal 
szegültek szembe. 

„Kik képviselték a haladást a szemben álló osztályok közül 
az előbbi esetekben?" — teszi fel Molnár Erik a kérdést és a 
következőképp válaszol rá: „Angliában nyilvánvalóan a föld
birtokosok . . ,"11 Köztudomású pedig, hogy Angliában a XVI. 
és XVII. században a földbirtokos osztály élesen két táborra 
szakadt s a két tábor a polgári forradalomban egymás ellen is 
küzdött. Helytelen tehát a földbirtokos osztály ilyen differen
ciálatlan megítélése, hiszen az angol polgári forradalom a föld
birtokos osztály egyik része ellen folyt. Ezért szerintünk nem 

9 Molnár E.: Válasz . . . (II.) 985. o, 
10 Molnár E.: I. ,m. 984. o. 
11 Molnár E.: V á l a s z . . . (II.) 985. o. 
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lehet a XVI. és XVII. század Angliája „haladó" osztályává 
minősíteni a „földbirtokosokat" általábáan, még akkor sem, ha 
a kapitalizálódó földbirtokosok rétegének a mezőgazdaság kapi-
talizálódásában betöltött szerepét pozitívan is ítéljük meg. 

Nem helytálló az az állítás sem, hogy az angol parasztok 
a feudális termelési formákat védelmezték. ,A parasztok szub-
jektíve szabad paraszti létük kivívásáért, illetve fenntartásáért 
harcoltak. Harcuk objektív tartalmát pedig az képezte, hogy 
a kapitalizmus szabad angol parasztok burzsoá farmerré tör
ténő átalakulása útján hatoljon be a mezőgazdaságba. Ez pedig 
nem reakciós, hanem szintén haladó tartalmú. A parasztok 
nem a „haladással szegültek szembe", hanem csak a haladás 
számukra kedvezőbb másik útjáért harcoltak. 

Molnár Erik akkor, amikor az angol polgári forradalom 
idején a parasztok harcát a haladással szembeszegülőnek, a 
földbirtokosokat pedig a haladás képviselőinek minősíti, azt a 
hibát követi el, hogy egyrészt differenciálatlanul ítéli meg a 
földbirtokosokat is és a parasztokat is. Hiszen a XVI. és XVII. 
században az újbirtokosok is és a parasztság egyes rétegei is 
különböző szerepet játszottak. Volt idő, amikor a polgárság, 
az egész parasztsággal és az új földbirtokosokkal együtt harcolt 
a feudális landlordok hatalmát képviselő abszolút monarchia 
ellen, volt idő, amikor a már differenciálódott parasztság egyik 
rétegét a másikkal verték le. Éppen ezért az egész XVI. és 
XVII. század angol parasztságáról azt állítani, hogy azok a ha
ladással szegültek szembe és ezért általában lehetetlen a pár
tos állásfoglalás a parasztság mellett, hibás általánosítás még 
az akkori angol viszonyokra alkalmazva is. 

Másrészt Molnár Erik értékelésének alapvető hibája abban 
áll, hogy a XVI. és XVII. század Angliájának a polgári forrada
lomért folyó harcait nem egészében értékeli, hanem abból ki
ragad egy momentumot — és ami fontos —, nem a leglénye
gesebbet, és e másodrendű eseményben betöltött szerepük 
szerint értékeli az abban részt vevő rétegek harca alapján a 
feudalizmus két alapvető osztálya történelmi szerepét. 

A XVI. és XVII. század Angliájában a központi és leglé
nyegesebb probléma a feudalizmus felszámolása, a nemesség 
politikai és gazdasági hatalmának megdöntése volt, nem pedig 
az, hogy a kapitalizmus a mezőgazdaságba feltétlenül a parasz
toktól elrabolt földekből létrejövő nagybirtokok útján hatol
jon be. 

A földjeikről elűzött parasztok harca a kapitalizálódó föld
birtokosok ellen a polgári forradalom következetes végigvite-
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lének objektív feladatát szolgálta, a kapitalizálódó és a feudális 
földbirtokos rétegek politikai és gazdasági hatalmának megdön
tését célozta. Szerintünk ez az alapvető szempont, amely alap
ján a földjeikről elűzött parasztok harcát értékelni kell. S har
cukat még akkor is haladónak kell tekinteni, ha van is benne 
egy olyan momentum, hogy ez a harc a földbirtokos osztály 
kapitalizálódó rétege ellen is folyt. 

Mindenesetre az megállapítható, hogy Engels nem érté
kelte a parasztok harcát az európai polgári forradalmak idején 
és konkrétan az angol polgári forradalomban sem úgy, hogy a 
parasztok általában „a haladással szegültek szembe". Pl. A szo
cializmus fejlődése az utópiától a tudományig c. munkájában 
a következőket írja: „Az európai polgárság nagy harca a feu
dalizmus ellen, három nagy döntő ütközetben csúcsosodott ki, 
Az első az volt, amit a németországi reformációnak nevezünk. 
Luthernek az egyház elleni lázadásra hívó szózatára két poli
tikai felkelés volt a felelet: először a köznemesség felkelése 
Franz von Sickingen vezetése alatt 1523-ban, azután a nagy 
parasztháború 1525-ben. Mindkettőt elnyomták, főleg a leg-
érdekeltebb fél, a városi polgárok határozatlansága következ
tében . . . 

A polgárság másik nagy felkelése . . . Angliában játszódott 
le. A városok polgársága indította meg, a falusi kerületek közép
parasztsága (yeomanry) harcolta ki a győzelmet. Érdekes jelen
ség: mind a három nagy polgári forradalomban a parasztok 
azok, akik a harcoló sereget szolgáltatják, s éppen a parasztság 
az az osztály, amelyet a kivívott győzelem után e győzelem 
gazdasági következményei a legbiztosabban tesznek tönkre. 
Száz esztendővel Cromwell után az angol yeomanry úgyszól
ván teljesen eltűnt már. Kétségtelen azonban, hogy csakis en
nek a yeomanrynak és a városok plebejus elemeinek beavatko
zása tette lehetővé, hogy a harcot végigharcolták a végső dön
tésig, s I. Károly a vérpadra került. Hogy a burzsoázia betaka
ríthassa a győzelemnek legalább azokat a gyümölcseit, amelyek 
learatásra már akkor megértek, az volt szükséges, hogy a for
radalom jóval túlmenjen célján, szakasztott úgy, mint 1793-ban 
Franciaországban és 1848-ban Németországban. Ügy látszik, 
hogy ez valóban a polgári társadalom fejlődésének egyik tör
vénye."12 

Molnár Erik a parasztmozgalmakat haladással szembesze-
gülőnek nyilvánítja, s akik ennek ellenkezőjét állítják, azok 
,,. . . ilyen, vagy olyan mesterkélt indoklással a történeti való-

12 íMarx—Engels Válogatott Művek, Szikra. 1949. 98—101. o. 
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sággal ellentétben a parasztmozgalmakat nyilvánítják haladók
nak. ",;3 

Engels fent idézett szavaiból nem a parasztság harcának 
haladással szembeszegülő történelmi szerepe csendül ki. S a 
„mesterkélt indoklás"-t is nehéz lenne rábizonyítani. 

Molnár Erik Lenin értékelésével is szembekerül, amikor 
a feudalizmusban a parasztmozgalmak haladó voltát általáno
sítva tagadja. Lenin ezt írja: „Azt valljuk, hogy a polgárhá
borúk, vagyis az elnyomott osztályoknak az elnyomó osztály, 
a rabszolgáknak a rabszolgatartók, a jobbágyparasztoknak a 
földesurak, a bérmunkásoknak a burzsoázia ellen viselt háborúi 
jogosak, haladó jellegűek és szükségszerűek." 

Molnár Erik ,,mesterkélt"-nek nyilvánítja azt az indoklást, 
amely a parasztmozgalmakat általában haladónak tartja. Ezt 
írja: „Az angliai parasztkisajátítással kapcsolatban pl. arra fog
nak hivatkozni, hogy a polgári termelőerők gyorsabban fej
lődtek volna, ha a parasztok visszaverik a földbirtokosok táma
dását és ők maguk fognak hozzá kisbirtokaikon a polgári ter
melőerők fejlesztéséhez." Ví 

Meg kell jegyezni, hogy ez a „mesterkélt" gondolat Lenin
től származik. Lenin felteszi a kérdést az orosz mezőgazda
ságra vonatkozóan a hűbériség elhalásával kapcsolatban: „úgy 
kell értelmezni, hogy ez csak egy meghatározott formában me
het végbe? Vagy végbemehet különböző formában?" Válasza 
az, hogy kétféleképpen alakulhat ki a kapitalizmus a mező
gazdaságban. „Az első esetben a fejlődés fő tartalma a job
bágyság átnövése szolgaságba és tőkés kizsákmányolásba a 
hűbérurak — földbirtokosok földjén. A második esetben a döntő 
mozzanat a patriarchális paraszt átváltozása burzsoá farmerré." 
Továbbá: „A termelőerők fejlődésének (a társadalmi haladás 
e legfőbb kritériumának) érdekeit szem előtt tartva nekünk nem 
a földesúri típusú polgári fejlődést kell támogatnunk, hanem 
a paraszti t ípusú polgári fejlődést."j:> Leninnél tehát nem került 
„megoldhatatlan ellentmondásba" a pártosság a haladás fogal
mával, habár az első utat, a kapitalizálódó földbirtokosokét is 
progresszívnek tartja. Bármennyire is különbözzék a század
forduló Oroszországának helyzete a XVI. és XVII. századi Ang
lia helyzetétől, az megállapítható, hogy a mezőgazdaságban, a 
kapitalizmus behatolásának Angliában is volt két útja, vagy 
irányzata. Éppen a földjeikről elűzött parasztok harca a kapi-

13 Űj í r á s 1963. 8. sz. 985. o. 
14 Molnár E. : I. m. 985. o. 
15 Lenin: Művei, XIII. k. Szikra, 1954. 241—242. o 
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talizálódó földbirtokosok ellen bizonyítja a két tendencia meg
létét. E kérdésben azonban csupán a paraszti osztályharc ten
denciájának megítéléséről van szó, nem győzelmük realitásáról. 
Amennyiben a parasztok győztek volna, győzelmüket kétség
telenül követte volna a mezőgazdaságban a kapitalizmus ki
alakulásának másik útja. Harcuk tendenciáját tehát nem a .,feu
dális termelési formák védelme", hanem a kapitalizmus mező
gazdaságában történő kialakulásának másik útja képezte. Har
cuk tehát nem a haladással szegült szembe, hanem csak a kapi
talizálódó földbirtokosok képviselte haladással, amelynél a pa
rasztok harcának tendenciáját Angliában is értékelhetjük hala
dóbbnak, éppen azért, mert harcuk a feudalizmus radikálisabb 
felszámolását célozta. 

Molnár Erik azoknak, akik Angliában a mezőgazdaság fej
lődése e másik útját felvetnék, kurtán válaszol, mégpedig nem 
azzal, hogy a parasztok harcának nem volt olyan tartalma, 
amelyet haladóbbnak lehet értékelni, hanem azzal, hogy „csak
hogy ezt a kérdést a történet eldöntötte. Az adott erőviszonyok 
mellett a parasztok nem győzhettek. (A parasztok hihették, 
hogy győzni fognak, de a történetíró feltárja az okokat, ame
lyek következtében nem volt reális lehetőség arra, hogy győz
zenek.)"16 s ezzel be is fejezi ezt a témát. Elintézi tehát azzal, 
hogy a földbirtokosok győzelme szükségszerű volt. Meg kell 
jegyeznünk, hogy Lenin szerint csak az objektivista történetíró 
áll meg annál, hogy az események ilyen, vagy olyan kimene
tele szükségszerű volt. A marxista történetírásnak ennél tovább 
kell mennie, az osztályálláspontját is le kell szögeznie, jelen 
esetben azzal, hogy helyesen kell kifejtenie a parasztok harcá
nak tartalmát és a "kapitalizálódó földbirtokosok harcáank reak
ciós tendenciáit is. 

Lenin minden munkájából, amelyben a parasztság, vagy a 
rabszolgák történelmi szerepéről van szó, az derül ki, hogy csak 
a haladó harcaik mellett foglal pártosan állást. Egy osztály, 
vagy annak valamely rétege tetteinek, harcuk tendenciájának 
megítélésénél alapvető szempont a haladáshoz való viszonyuk. 
Ha haladó a harcuk, pártosan állást foglal mellette, ellenkező 
esetben elítéli azt. A pártosság elválaszthatatlanul a haladáshoz 
kapcsolódik, sohasem foglal ,,pártosan" állást sem sztrájktörő 
munkások, sem a reakciós célokat szolgáló munkásvezérek, vagy 
munkásszervezetek, sem a haladó mozgalmak ellen felhasznált 
parasztok mellett. A történelemben bőven található példa arra, 
hogy a kizsákmányolt osztályhoz tartozó kisebb-nagyobb CSŐ

IG Molnár E.: I. m. 985. o. 
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portok a haladást képviselő erőkkel szembefordulnak, Ang
liában is (pl. a levellerek ellen felhasznált yeomanryk). Molnár 
Erik azonban nem azért tartja megoldhatatlan ellentmondásban 
levőnek a haladást és a pártosságot, mer t ilyen esetek előfor
dulnak, hanem ezt tekinti általánosnak, mert — szerinte; — 
amíg a haladást a kizsákmányoló osztályok képviselték („sza
bály szerint"), „a parasztok a haladás erőivel szegültek szem
be",17 azaz harcuk akadályozta a haladást. 

Mindenesetre azt megállapíthatjuk, hogy Lenin — mint a 
fent közölt idézet is bizonyítja — nem így értékelte sem a 
parasztok harcát a földesurak ellen, sem a rabszolgákét a rab
szolgatartók ellen. Lenin Molnár Erikkel ellentétben haladónak 
értékeli a kizsákmányolt osztályok, a rabszolgák és a feudális 
parasztok harcát is. Nem az a lényeges tehát, hogy a „marxista 
történettudomány eddig még nem fejtette ki összefüggő, a kér
dés minden oldalát felölelő formában a történeti események 
értékelésének elméletét"18 — ahogy Molnár Erik állítja —, 
hanem az, hogy Molnár Erik nem fogadja el azt az alap
vetőt sem, amit Lenin kifejtett. És nem egy eldugott Lenin
idézetről van szó, ami elkerülhette Molnár Erik figyelmét, 
hiszen tucatszám lehetne citálni Lenintől idézeteket, amelyek
ben a parasztok osztályharcát a földbirtokosok ellen a feuda
lizmusban ugyanúgy „jogosnak, haladó jellegűnek" értékeli, 
mint a fentiekben. Ezzel szemben Molnár Erik a következőket 
írja: „A lényeg az, hogy — mint Marx és Engels nemegyszer 
kifejtette — a történelemben ellentmondás áll fenn a haladás 
és a dolgozó osztályok közvetlen érdekei között. Ezt az ellent
mondást nem lehet a logika eszközeivel feloldani. Azok, akik 
ezt megkísérlik, hamis útra tévednek és szembekerülnek a mar
xizmus történelemszemléletével. Ezen az úton jött létre a ha
ladást képviselő paraszt hamis történeti a l ak ja . . . " 1 9 Megje
gyezzük, hogy a történelemben nemcsak ellentmondás áll fenn 
a haladás és a dolgozó osztályoknak, még bizonyos közvetlen 
érdekei között sem, hanem a haladás szolgálja a dolgozó osztá
lyok nem egy közvetlen érdekét is. Éppen ezért a Molnár Erik 
említette ellentmondást nem is kell a logika eszközeivel fel
oldani. De figyelmen kívül hagyni sem lehet az ellentétes 
jellegű tendenciákat, vagy momentumokat, mint Molnár Erik 
teszi pl. akkor, amikor a földjükről elűzött parasztok har
cának tárgyalásánál figyelmen kívül hagyja azt, hogy az 

17 Uo. 
18 Molnár E.: I. m. 984. o 
19 Uo. í>85. o. 
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a feudális osztály uralmának és gazdasági hatalmának radikális 
felszámolását célozta, s a kapitalizálódó földbirtokosok harcá
nak értékelésénél pedig azt, hogy az a polgári forradalom vív
mányai egy részének — pl. a köztársaságnak — felszámolását, 
a királyság restaurációját eredményezte és a feudalizmus szám
talan maradványát mentet te át Anglia későbbi történelmébe. 
Nemcsak a haladó kizsákmányoló osztályok — vagy azok egy 
rétegének — harca van tele ellentmondásokkal, hanem a rab
szolgák és a feudális parasztokéban is található ellentmondás. 
Természetesen az egymásnak ellentmondó tendenciákat rang
sorolni kell, s megkülönböztetni az alapvetőt a másodrendűtől! 
A rabszolgák harca a rabszolgatartó társadalom meggyengítését 
szolgálja, habár ők maguk az ősközösségi társadalmi viszonyo
kat akarják visszaállítani, a feudális parasztok harca a feuda
lizmus meggyengítését, vagy megdöntését szolgálja — habár 
harcuk egyes esetekben még a kapitalizálódó földbirtokosok 
ellen is irányul. Mindkét esetben az első tendencia az alapvető. 
Molnár Erik viszont az említett példában a másodrendűt veszi 
nem is elsőrendűnek, hanem egyedülinek. így ju that csak arra 
a következtetésre, hogy a jobbágy parasztok harca mellett álta
lában nem lehet pártosan állást foglalni. 

Az „uralkodó felfogás" ki tud igazodni a fenti ellenmon
dások között. Úgy gondoljuk, uralkodó felfogást fejez ki annak 
a huszonnégy ismert szovjet történésznek és más tudósnak állás
pontja, akiknek szerkesztésében nemrég jelent meg a „Világ
történet". Ebben a következőket olvashatjuk: „Minden forra
dalmi átalakulás során, amely a proletár forradalom előtt zaj
lott le, a dolgozók főként a régi kizsákmányolási mód lerombo
lásának feladatát hajtották végre, harcuk, erőfeszítéseik és 
áldozatuk gyümölcsét végeredményben nem maguk, hanem 
újabb elnyomók aratták le. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy a nyílt rabszolgaságnak a jobbágysággal, utóbbinak pedig 
a tőkés kizsákmányolással való felváltása közömbös volt a dol
gozók számára. Bár a hűbéri és a tőkés társadalomban szerzett 
jogaik feltételesek és korlátozottak voltak, mégis tágították és 
megkönnyítették a kizsákmányolók elleni osztályharc lehető
ségeit."20 És mert a dolgozó osztályok számára nem volt kö
zömbös az, amit pl. a polgári forradalmak elértek — a hűbéri
ség lerombolása —, foglalhatunk állást pártosan — nemcsak 
a forradalmak tömegeit adó parasztok és munkások, hanem a 
harcukat vezető burzsoázia, vagy földbirtokosok haladó rétege 
mellett is. Molnár Erik szerint azonban ez ellenkezik a pártos-

20 Világtörténet I. k. XV. o. 
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sággal. Ezt írja: „De állást foglalhat-e pártosan a marxista tör
ténetírás a földbirtokosok és az abszolút monarchia mel le t t . . . 
tehát a tönkretett és agyonkínzott parasztok ellen?"21 akkor, 
amikor azok haladók? Igen, Molnár Erikkel ellentétben állást 
foglalhatunk mellettük, de csak akkor és annyiban, amikor és 
amennyiben valóban haladók. 

Hallgassunk meg egy ilyen pártos állásfoglalást a polgári 
forradalmat vezető tőkés, illetve földbirtokos osztály képvi
selőivel kapcsolatban. „Nem lehet marxista az, aki nem tekint 
a legnagyobb tisztelettel a nagy burzsoá forradalmárokra . . . 
akik új nemzetek tagjainak tíz, meg tízmillióit emelték fel a 
civilizált élet színvonalára a feudalizmus ellen folytatott harc
ban"22 — mondja Lenin. Pártos-e ez az állásfoglalás? Azt hisz-
szük, igen. Vagy idézzük-e azokat a lelkes szavakat, amelyek
kel Marx és Engels az 1848—49-es magyar burzsoá forradal
mat és Habsburg-ellenes függetlenségi harcunkat és a ha
ladó középnemesség képviselőjét, Kossuth Lajost üdvözölték? 
De — természetesen — a burzsoá vagy földbirtokos osztályok 
képviselőinek törekvései melletti pártos állásfoglalás nem zárja 
ki, sőt megköveteli, hogy haladó törekvéseik viszonylagosságát, 
korlátait is megmutassuk, és azt is, hogy szövetségesüket, a 
parasztságot hogy teszik azután tönkre. De ez a pártos állás
foglalás egyáltalán nem kívánja meg, hogy ugyanakkor — 
ahogy Molnár Erik feltételezi — a „tönkretett és agyonkínzott 
parasztok ellen" kellene egyúttal állást foglalni. Itt Molnár 
Erik helytelen alaptételből indul ki, mégpedig abból, hogy a 
feudalizmusban a haladásért folyó harc nem a feudális föld
birtokos osztály és az azok hatalmát megtestesítő államhatalom, 
hanem a parasztság ellen irányul. Ez a történelmi folyamat 
fejetetejére állítása. 

Molnár Erik a pártos történetírás lehetőségét, Leninnek 
a pártosságról szóló tételét nem tartja alkalmazhatónak a feu
dalizmusra és az annál régebbi időkre. Ennek bizonyítására 
más követelményt állít a pártossággal szemben mint Lenin, 
s azután kimutatja, hogy a pártosság követelménye megoldha
tatlan ellentmondásokhoz vezet. A pártosság követelményét a 
következőképpen fogalmazza m e g : , , . . . az uralkodó felfogás meg
kívánja, hogy a történetíró minden esetben állást foglaljon a 
haladónak tekintett osztály, vagy osztálypárt mellett, tehát az 
ellentétes osztály, vagy osztálypárt ellen."23 Ezzel a Molnár 
Erik-féle pártosság kritériumával szemben meg kívánjuk je-

21 Molnár E.: J. m. 985. o. 
22 Lenin: Müvei, XXI. k. Szikra, 1951. 216. o. 
2.'i Molnár E.: I. m . 985. o. 
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gyezni, hogy Molnár Erik az „uralkodó felfogás"-nak tulajdo
nítja ezt a kritériumot, pedig ez egyedül a saját felfogása csak. 

Molnár Erik „korrigálja" a lenini meghatározást: Lenin 
,,egy bizonyos meghatározott társadalmi csoport"-ról ír, ami 
lehet egy osztály, vagy annak bizonyos rétege, vagy magában 
foglalhatja osztályok, rétegek szövetségét is. Molnár Erik „osz
tály, vagy osztálypárt"-tal helyettesíti azt. Ez lényegesen eltér 
Lenin fogalmazásától, egyes esetekben szélesebb, más esetek
ben szűkebb fogalom és nem ad lehetőséget pl. arra, hogyha egy 
osztály különböző rétegei ellentétesen foglalnak állást — eset
leg egymás ellen harcolnak is, egyik, vagy másik réteg, vagy 
csoport álláspontjára helyezkedjünk, mert hiszen a mindkettőt 
magában foglaló osztály álláspontját kell ez esetben is magun
kévá tennünk. Molnár Erik itt megismétli és beleviszi a pártos
sággal szemben támasztott követelmény megfogalmazásába azt 
a hibás álláspontját, amit már több bírálója is kifogásolt, hogy 
a Bocskai—Rákóczi korban a nemességet általánosan csak egy
ségnek kezeli és nem különbözteti meg rétegeit és különösen 
nem politikai állásfoglalás szerinti csoportjait. 

Molnár Erik Lenin meghatározását kiegészíti azzal, hogy 
„tehát az ellentétes osztály, vagy osztálypárt ellen" kell állást 
foglalni. Az ellentétesen lehet szembenállót és lehet antago-
nisztikusat érteni. Molnár Erik példáiban csak antagonisztikus 
osztályokat ért szembenállókon. Ez a „kiegészítés" szintén 
olyan eltorzítása a lenini pártosság fogalmának, ami abszur
dumokhoz vezet, mert magában foglalja azt a feltételezést, 
hogy amikor egy kizsákmányoló osztály, vagy annak akár csak 
egyik rétege, vagy csoportja haladó, az antagonisztikus (kizsák
mányolt) osztály érdeke a haladással ellentétes. Eszerint, ami
kor a burzsoázia, vagy annak egyik csoportja haladó — a mun
kásosztály reakciós, amikor a földbirtokos osztály, vagy annak 
egyik rétege haladó, a parasztság reakciós — „a haladással 
szegül szembe". 

A pártossággal szemben támasztott Molnár Erik-féle kö
vetelmény nem azonos a lenini pártosság követelményeivel. 
Ennek következtében, ha azt a történelem* valamely korsza
kára alkalmazva karikatúraszerű torzképet kapunk a történelmi 
eseményekről, mint pl. „ . . . Petőfi plebejus demokrata kon
cepcióját, vagy Kossuth nemesi-polgári koncepcióját kell-e 
haladónak tekinteni. Kívánhatja-e a pártosság, hogy „Petőfi 
törekvéseivel szembeforduljunk?"24 — az nem a pártosság és 
a haladás összeegyeztethetetlenségét bizonyítja, hanem csak a 
Molnár Erik megfogalmazta követelmény tarthatatlanságát. 

24 Uo. 
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A magyar történelemre vonatkozóan Molnár Erik szerint 
a haladást képviselő paraszt hamis történeti alak, „ . . . amelyet 
azután a marxizmusba benyomult nacionalista felfogás megte
tézett a honvédő paraszt nemkevésbé hamis alakjával."25 

Csak utalni kívánunk arra, hogy ez a tétel némiképpen 
ellentétes Molnár Eriknek egy évvel korábbi megállapításával, 
amikoris a következőket írta: ,,A paraszti osztályharc is haladó 
jellegű volt, mert sikere esetén odavezetett, hogy a parasztok 
termelőerői nem csorbultak vagy egyenesen* gyarapodtak."20 

Vajon hogyan tudja Molnár Erik a két állítását összeegyez
tetni, hiszen azok homlokegyenest ellenkezők s így az előbb 
idézett Molnár Erik-i tétel mindenekelőtt elsősorban magát 
Molnár Eriket cáfolja. 

Ha a „honvédő-paraszt" alakja hamis, sőt nacionalista fel
fogás, akkor hogyan állja meg a helyét az a már egyszer idézett 
Molnár Erik-i megállapítás: ,,Ha idegen ellenség tört az or
szágra . . . a parasztok az ellen is harcba szálltak, hogy meg
védjék a létfenntartásukat szolgáló termelési eszközöket. Ez 
a magatartásuk is egyezett a társadalmi haladás érdekével."27 

Az országra törő idegen ellenség ellen fegyvertfogó parasztok 
honvédelmi feladatot láttak el, s az, hogy ezt a létfenntartá
sukat szolgáló termelési eszközök védelmében tették, csak azt 
bizonyítja, hogy osztályérdeküknek is megfelelt ez a honvé
delmi feladat. Ha ezzel a magatartásukkal — Molnár Erik 
egyik megállapítása szerint is — a társadalmi haladás ügyét 
szolgálták, akkor hogyan lehet a haladást képviselő paraszt és 
a honvédő paraszt alakja antimarxista és nacionalista történelmi 
szemlélet eredménye? 

Utolsó problémaként e kérdéskomplexumhoz felvetjük, 
hogy ha a honvédő paraszt alakja történetírásunkban a mar
xizmusba benyomuló nacionalista felfogás hamis szüleménye, 
akkor kiknek kell tekinteni azokat a paraszti tömegeket, ame
lyek a XVI—XVIII. században is részt vettek a török és a Habs
burg-elnyomók elkeni küzdelmekben? Molnár Erik e paraszto
kat az uralkodó osztály rászedetteinek, becsapottainak tekinti, 
akiknek szubjektíve eszük ágában sem volt hazájukért har
colni, objektíve pedig érdekeik ellen tették ezt, hiszen érdekeik 
nem kívánták meg, hogy ,,az őket elnyomó politikai rendszer-

25 Uo. 984. o. 
26 Molnár E.: Az SZKP. XXII. Kongresszusa és a szocialista patriotizmus. 

Tört. Szemle, 1962. 1. sz. 3. o. 
27 uo. 
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nek egy másik politikai elnyomó rendszerrel való felcseréléséért 
fogjanak fegyvert."28 

Molnár Erik tehát csak annyit ismer el: A parasztok az 
országra törő idegen ellenség ellen azért szálltak harcba, „hogy 
megvédjék a létfenntartásukat szolgáló termelési eszközöket."2* 
Ezeket a létfenntartási eszközöket azonban lehetetlen egyénileg 
megvédeni az idegen hódítóktól; ez még egy falu méreteiben is 
illuzórikus. Ezt — a siker reményében —• csakis az adott ország, 
vagy legalábbis nagyobb országrész méreteiben, valamint az 
uralkodó osztály erre hajlandó részével való összefogás keretei 
között lehetett megtenni (mint ahogyan ezt a parasztok évszá
zadok folyamán tették is), s ez honvédelem, a haza védelme 
volt. A haza egy adott gazdasági, társadalmi és kulturális kör
nyezet. Milyen volt ez a haza a jobbágyok számára? Feudális 
haza, szolgasággal, elnyomással. Ebben kétségkívül igaza van 
Molnár Eriknek, s ezt ma senki sem tagadja, de Molnár Erik 
azt nem veszi figyelembe, hogy mivel szemben védték meg ezt 
a feudális hazát? Egy rosszabbal szemben, idegen elnyomással 
szemben, amely még Molnár Erik szerint is a feudális terheket 
„megtöbbítette". Mondhatjuk-e azt, hogy a parasztoknak nem 
volt érdekük e „többletkizsákmányolás" ellen harcolniuk? Ezt 
nem állíthatjuk s éppen ezért azt sem, hogy a parasztok osz
tályérdekeik ellen cselekedtek, amikor az idegen hódítók és 
elnyomók ellen harcoltak, — még akkor sem, ha ez a hazai 
elnyomó társadalmi rendszer védelmével is együtt járt. 

Nézzük Molnár Erik másik példáját annak a tételének iga
zolására, hogy ha a történész pártosan foglal állást a haladás 
mellett, megoldhatatlan ellentmondásba keveredik. 

Molnár Erik kiinduló álláspontja az, hogy az állami cent
ralizáció haladó. Azt írja: „Vannak persze olyan események, 
vagy folyamatok, amelyeknek haladó jellege általános elismert 
és nem is vitatható. Ilyenek pl. általában az állami centrali
záció (a feudalizmus korában), továbbá a burzsoá nemzeti moz
galmak és a polgári forradalom, és természetesen az osztály-

28 Molnár E.: Történetírásunk nacionalista maradványairól. Üj írás, 1962. 
11. sz. 1241. o. 

Ugyanakikor egy másik tanulmányában ismét érthetelenül ellentmondásos 
módon azt mondja: „A magyar parasztság osztályharca saját urai ellen, vagy 
küzdelmei a török pusztító támadásai ellen, vagy akár a Habsburgoknak őket 
anyagi összeroppantással fenyegető adó és zsoldosrenäszere ellen, nem vesztik 
el haladó jellegüket azért, mert a parasztok ezeket, a harcokat hamis tudat
formákban . . . vívták meg." (Tört. Szemle, 1962. 1. sz. 6. o.) Ugyanebben a 
tanulmányában: „A magyar történet feudáliskori haladó hagyományai elsősor
ban a dolgozó nép válságos erőfeszítéseihez és küzdelmeihez kapcsolódnak . . .'* 
(7. o.) Valóban, ezeket az ellentmondásokat Molnár Erik egyes tételei között 
sem logikai, sem más úton nem lehet feloldani! 

29 Tört . Szemle, 1962. 1. sz. 3. o. 
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harcos munkásmozgalom, betetőzésével, a szocialista forrada
lommal."30 

Molnár Erik szerint az állami centralizációnak „általában" 
vitathatatlanul haladó jellege van a feudalizmusban és e kér
désben írott minden munkája azt bizonyítja, hogy e vitatha
tatlanul haladó jellegű centralizációk közül nem zárja ki konk
rétan a magyarországi Habsburg centralizációt. 

Vizsgáljuk meg egy kissé közelebbről ezt az általában „nem 
is vitathatóan" haladó jellegű állami centralizációt. Először is 
azt kívánjuk megállapítani, hogy amennyiben az állami centra
lizáció a feudalizmus korában a feudális anarchia ellen irá
nyult, elősegítette az illető társadalom gazdasági konszolidáció
ját és egyengette a nemzettéfejlődés útját. Ezek a centralizáció 
haladó vonásai a feualizmusban. Mindez a parasztság érdekét 
is szolgálja és általában a parasztság nem is lép fel e törekvé
sek ellen. Más dolog azonban a centralizáció és más a cent
ralizált államhatalom tevékenysége, amelyre távolról sem illik 
mindig a „haladó" jelző. Molnár Erik nem tesz különbséget a 
kettő között s így a centralizált államhatalom elleni minden 
fellépést a centralizáció elleni fellépésnek tekint. A centralizált 
hatalom velejárói rendszerint a hódító háborúk is, pl. Mátyás 
kísérletei Csehország meghódítására. Az ilyen hódító háborúk 
már nem tartoznak a centralizált hatalom haladó ténykedései 
közé, ellenkezőleg annak reakciós vonását képezik. 

Ezek előrebocsátásával nézzük Molnár Erik példáját: 
„A XVII. században a francia királyi hatalom megtörve 

a nagyfeudálisok ellenállását, véget vetett a feudális anarchiá
nak és létrehozta a nemesség hatalmát kifejző abszolút mo
narchiát, melynek keretében a polgári-ipari termelőerők fej
lődésnek indultak. Az egész folyamatot folytonos paraszt-, (és 
plebejus-) felkelések kísérték, mert az abszolút államappará
tus kiépítése és fenntartása elviselhetetlen adóterhet zúdított 
a tömegekre. A felkeléseket leverték, az elfogott felkelőket tö
megesen akasztották fel, vagy törték kerékbe."31 

Molnár Erik így folytatja: „Ez eddig a történeti esemé
nyek oki összefüggéseinek leírása." Meg kell jegyeznünk, hogy 
ez az „oki összefüggések leírása" akkor lenne meggyőző és 
teljes, ha kimutatná, hogy a parasztfelkeléseket az abszolút 
monarchia haladó ténykedései idézték elő. Vagy ez a francia 
abszolút monarchia oly makulátlan, mint a vele egy sorba állí
tott szocialista forradalom és csak haladó intézkedései vannak? 

^ Molnár E. : Válasz (II.) Üj í r ás , 1963. 8. sz. 984. o. 
31 Uo. 985. o. 
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Szó sincs róla! Közismert, hogy jelentős terheket rótt a paraszt
ságra az a hírhedt pompa és pazarlás, ami XIV. Lajos udvarát 
és a francia főnemességet jellemezte. Ez mégha szükségszerű 
velejárója lenne is a centralizált államhatalomnak, akkor sem 
tekinthető haladó vonásnak, de nem is szükségszerű velejárója. 
II. József például nem követte ebben XIV. Lajost, sőt megszün
tette a kifizetéseket a „kamarazacskóból" a tönkrement arisz
tokraták és földbirtokosok részére, míg XIV. Lajos tetemes 
összegeket fordított ilyen célra és a hírhedt udvari pompára, 
fényűzésre. Az abszolút monarchia idején, a XVII. században 
Franciaországban felújították és jelentősen megnövelték a pa
rasztság robotját, nem kis mértékben a kastélyépítkezések miatt. 
Ez ugyancsak nem haladó vonása a francia abszolút monarchiá
nak. Ezenkívül, ami a legfontosabb, amikor már kiépült és meg
erősödött az abszolút monarchia, sorozatos rabló, hódító hábo
rúkat indít. E háborúk hárítják a legnagyobb terheket a pa
rasztságra. Ha rendszerint együtt is járnak az ilyen reakciós 
háborúk az abszolút monarchiával, azért világos, hogy a cent
ralizáció nem a reakciós rabló-hódító háborúért haladó. 

Lehet-è az események „oki összefüggéseinek leírásá"-nál 
figyelmen kívül hagyni a „nem is vitatható"-an haladónak 
nyilvánított állami centralizációt végrehajtó hatalom ellent
mondásos voltát, reakciós intézkedéseit? A XVII. század má
sodik felének és a XVIII. század elejének 50 évéből Francia
ország 35 évet háborúban és ebből 33 évet dinasztikus, hódító 
háborúban töltött. Lehet-e elhallgatni „az események oki össze
függéseinek leírásá"-nál, hogy ilyen, legkevésbé sem haladó 
jelenségek, a példátlan pazarlás és reakciós háborúk következ
tében lettek a francia paraszság terhei elviselhetetlenek, s 
hogy éppen a XVII. század második, a hódító háborúkkal teli 
félére esik a parasztfelkelések túlnyomó többsége? Szabad-e 
egy ilyen uralkodó osztályt és egy ilyen államot csak az egyik, 
mégpedig a haladó oldaláról tekinteni? Az ilyen egyoldalú oki 
elemzés, amelyet Molnár Erik ad, alkalmas arra, hogy az ese
mények jellegét nem a valóságos történelmi helyzetnek meg
felelően tárja elénk. 

Molnár Erik szerint a haladást az abszolút monarchia kép
viselte, a parasztok pedig szembeszegültek a haladás erőivel. 
Talán az abszolút monarchia pazarlása és főként a hódító há
borúk is haladók, s a miattuk oly nagymértékben megnöveke
dett adók eltörlésének követelése pedig reakciós? Nem keve
sebbet jelent itt Molnár Erik megállapítása, mint azt, hogy 
ebben a korban a kizsákmányolt osztályok osztályharca a ha
ladással szembeszegülő, reakciós jelenség. 
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A marxizmus—leninizmus erről pedig már szintén kifej
tette felfogását és az kétségtelenül nem tartja általában a „ha
ladással szembeszegülő"-nek a parasztság osztályharcát még 
a centralizált államhatalom idején sem. 

Molnár Erik minden e kérdésben írott munkájából érző
dik, hogy az állami centralizáció „nem is vitatható", „általá
nosan elismert" haladó jellegének megállapításakor nem tesz 
különbséget a különböző centralizációk között s a cenralizáció 
pozitív megítélését konkrétan a Habsburgok magyarországi 
centralizációs törekvéseire is vonatkoztatja. Ezt bizonyítja töb
bek között az a körülmény is, hogy a Habsburg uralommal 
szembeszegülő mozgalmakat kizárólag a centralizáció ellen irá
nyuló nemesi, rendi mozgalmakként hajlandó elismerni, s így 
azokat kimondatlanul is egy retrográd kategóriába sorolja. 
Pedig ez a centralizáció lényegesen különbözik azoktól, ame
lyek nemzeti államok kialakulásának útját egyengették. Az 
éleképes nagy nemzetek kialakulását Engels „a középkor nagy 
vívmányai" közé sorolja. A Habsburg centralizáció nem nem
zeti, hanem soknemzetiségű és elnyomáson alapuló államot 
eredményezett, amely megnehezítette, fékezte a birodalom 
egyes nemzeteinek kialakulását, egyes országokban a kereske
delmi tőke felhalmozódását s a kapitalista termelési viszonyok 
létrejöttét. A Habsburg centralizációt nem a birodalom konszo
lidációja követte, hanem a különböző népek évszázadokig el
húzódó szabadságküzdelmei, amelyek mindaddig tartottak, míg 
szét nem törték ezt a Habsburg centralizációt. A centralizáció 
gazdasági egységet alakít ki, a Habsburg centralizáció gazda
sági megkülönböztetést vezetett be pl. a magyar területek 
ellen.32 A haladónak minősülő centralizáció az oligarchák ellen 
irányul. Nem lehet azonban a Csák Máték, vagy Condé herce
gek elleni harcot azonosítani az évszázados történeti múlttal 
rendelkező államok — mint például Lengyelország, Csehország, 
vagy Magyarország — elleni harccal. Ha ezt tesszük, akkor 

32 Makkai László, akinek kutatási eredményeire Molnár Erik hivatkozik. 
széleskörű tényanyag felsorolása és elemzése után a „Magyarország gazdasási 
és társadalmi viszonyai az örökös jobbágyság rendszerének megszilárdulása 
korában" c. munkájában „Az osztrák gyarmatosítás előzményei"-t tárgyaló 
fejezetben így foglalja össze a Habsburg abszolutizmus magyarországi hatását; 
„Az állami támogatással kibontakozó osztrák kapitalizmus így a XVII. század 
folyamán, még a manufaktúra korszakba való belépés előtt a kivitel és beho
zatal feletti ellenőrzés részleges megszerzésével megkezdte a magyarországi piac 
alávetését, s ezzel megalapozta a fejlődésnek azt soron következő szakaszát, 
melyben Magyarország az osztrák ipar monopolizált fogyasztópiacává és nyers
anyagbázisává vált. A század végén megkezdődött az osztrák manufakturaipar 
kialakulása; s ezzel párhuzamosan Magyarország katonai leigázása. Az egy
mással kölcsönviszonyban erősödő gazdasági és politikai függés előkészítette 
Magyarország osztrák gyarmattá válását." (A Tört. Tud. Intézet által készített 
Egyetemi tankönyv, II. Bp. 1962. 229. o.) 
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minden hódító háborút igazolunk a feudalizmusban, mert ak
kor is minden hódító rablóháborút a meghódított területre is 
kiterjedő centralizáció követett. 

S ha általában az állami centralizáció létrehozása pozitív 
történelmi jelenség is, a magyarországi Habsburg centralizációt 
nem lehet a fenti, a pozitív történelmi kategóriák közé sorolni. 
Máshová kívánkozik a Habsburg centralizáció. Mégpedig a kü
lönböző népeket és törzseket erőszakkal összetartó rabszolga
tartó birodalmak centralizációja, a különböző törzseket, népeket 
és nemzeteket erőszakkal összetartó kapitalista gyarmatbiro
dalmak centralizációja közé. Időben is közéjük. A feudalizmus
ban is vannak ugyanis ilyen birodalmak (pl. a Török Biroda
lom, Spanyol Birodalom), amelyeknek nem .lehet minden cent
ralizációs törekvését vitathatatlanul haladónak tekinteni. Azok 
a háborúk, amelyekkel ezeket a birodalmakat a feudalizmusban 
is létrehozzák s amelyeket azért vívtak, hogy a különböző né
peket egybetartsák: reakciós háborúk. Ilyen a Habsburgok Ma
gyarország elleni háborúinak túlnyomó része is. 

Van ugyan a Habsburg centralizációnak olyan sajátossága 
is, amely miatt nem lehet azt a spanyol Habsburgok képviselte 
centralizációval teljesen egy kalap alá venni. Mégpedig az, 
hogy az osztrák Habsburgok centralizációs törekvéseit moti
válta a török centralizáció „terjeszkedő törekvésével" való 
szembenállás történelmi indokoltsága. A Habsburgok a centra
lizációnak ezt a pozitív oldalát a XVI—XVII. században viszont 
éppen nyugati dinasztikus hódító háborúik miatt rendszerint 
elhanyagolták. Éppen azért nem tart juk helyesnek az állami 
centralizációt általában azonosítani az abszolút monarchiák t e 
vékenységével, a Habsburg centralizációt pedig különösen — a 
„nem is vitatható" haladó jellegű történelmi jelenségek közé 
sorolni. 

Molnár Erik koncepciója igazolni látszik a magyarországi 
Habsburg elnyomást, amikor azt a társadalmi fejlődés szükség
szerű terheként állítja be. A következőket írja erről: ,,. . . az 
ország egy szélesebb államszervezetnek része, amelyben a köz
ponti hatalom idegen jellegű. Ennek következtében az előbbi 
terhek [adó, zsoldosfosztogatások, kereskedelmi monopóliumok] 
az idegen uralom terheinek tűnnek fel, holott a valóságban nem 
mások, mint a társadalmi fejlődés szükségszerű terhei."33 

Ebben a kérdésben korántsem a központi hatalom idegen 
jellege a lényeg! Az Anjou-házi Károly Róbert magyarországi, 
vagy Báthory István lengyelországi királysága szintén idegen 

33 Molnár E.; válasz. . . (II.) 988—989. o. 
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jellegű központi hatalmat jelentett az illető országokban, mégis 
sem a magyar, sem a lengyel történetíró nem beszél idegen el
nyomásról, s nevezett uralkodók központi hatalmának terheit 
mindkét ország marxista történetírása a társadalmi fejlődés 
szükségszerű terheiként értékeli. 

A Habsburg-uralom elbírálásának kérdésében sem a Habs
burg uralkodók, vagy egyes vezető államférfiak etnikai hova
tartozása a döntő, hanem az, hogy a Habsburg uralkodók a 
beszedett adókat mennyiben fordították Magyarország javára, 
kiknek adományozták a kereskedelmi monopóliumokat Ma
gyarországon és hol halmozódott fel az országból származó ke
reskedelmi tőke és milyen mérvűek voltak a zsoldosfosztoga
tások? Ezekre Makkai László idézett munkája világos feleletet 
nyújt, amikor széles körű adatok és vizsgálatok alapján bebi
zonyítja Magyarország gyarmati sorba taszítását a Habsburgok 
részéről. S nagyon lényeges kérdés a Habsburg uralom meg
ítélésében — amiről Molnár Erik nem beszél —, hogy a Habs
burg uralkodók mint magyar királyok másfél évszázadon ke
resztül mit és mennyit tettek a török elnyomás megszünteté
séért? A XVI—XVII. századi Magyarországon még a legauli-
kusabb magyar főuak és államférfiak is állandóan bírálják a 
Habsburg uralkodókat, mint magyar királyokat azért, hogy a 
rendelkezésre álló erőforrásokat nem fordítják elegendő mér
tékben a török ellen, akkor sem, amikor a török hatalom meg
gyengül és mód lenne kiűzésükre. 

Nézetünk szerint ezekből adódóan nem lehet a Habsburg 
uralom terheit „a társadalmi fejlődés szükségszerű terhei"-
ként feltüntetni. Nem valami „provinciális szemléletből", vagy 
„hungaro-centrizmusból" kiindulva (Molnár Erik ugyanis 
ennek bélyegzi azt a magyar történetírói irányzatot, amelyik 
Magyarország fejlődése és érdekei szempontjából vizsgálja és 
bírálja a Habsburg uralmat, mintha maga is az osztrák ural
kodó osztály álláspontjára helyezkedve, csak a Habsburgok 
provinciájának tekintené Magyarországot), hanem a történelmi 
tényeknek megfelelően nem lehet így értékelni a Habsburg 
uralom terheit. 

Molnár Erik itt mutatja meg talán legvilágosabban, hogy 
a Habsburg ellenes függetlenségi harcok értékelésében a Habs
burg oldalon áll, a Habsburgokat tartja haladónak, s az ezzel 
szembefordulókat a haladás ellenségeinek amire már a vitában 
egyik bírálója is élesen rámutatott.34 

Végső soron nem lehet tudni, hogy Molnár Eriknek ellent-
34 Lásd Balogh E.: Habsburg-piánum és kelet-európai történetírás. „Korunk" 

1963. aug. (Kolozsvár) 1035. o. 
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mondástól ugyan nem mentes, de mégis pozitív értékelése a 
Habsburg abszolutizmusról milyen adatokra, milyen forrásokra 
támaszkodik? Ha Engels jellemzését tekintjük a Habsburg ha
talomról, akkor egyáltalán nem látjuk igazolva azt az állás
pontot. Engels ugyanis azt írja: „A Duna, az Alpok, meg Cseh
ország sziklás mellvédé: ezek az osztrák barbárság, és az oszt
rák monarchia létesítésének alapjai". „Ha a Habsburg-ház egy-
ideig támogatást nyújtott a polgároknak a nemességgel szem
ben, a városoknak a fejedelmekkel szemben, ennek oka az, hogy 
ez az egyetlen feltétel, «ami mellett egy nagy monarchia egy
általában lehetséges volt."35 így jellemezte Engels a Habsburg 
abszolutizmust, pedig őt már nehéz lenne magyar nacionalista 
történetszemlélettel, valami „kuruckodó" állásfoglalással vá
dolni. 

Nem talál igazolást Molnár Erik koncepciója a XVII. szá
zad történetével foglalkozó kutatók adataiban, megállapításai
ban sem. Makkai László, akire Molnár Erik hivatkozott a gaz
dasági és társadalmi történeti adatok széles körű és mély 
elemzése után — mint láttuk — kifejezetten oszrák gyarmato
sításról ír. A korszak másik ismert, tapasztalt kutatója, Sin-
kpvits István megállapítja a Habsburg uralom centralizációjá
nak értékelésekor: „A Habsburg . . . központosítás idegen ér
dekeket szolgált", a rendek védekezése a Habsburg politikával 
szemben több ponton ,, . . . az ország érdekeivel egybeesett". 
A Habsburg uralom alá került Erdély helyzetéről: „Nem volt 
olyan osztály, amely számára a Habsburg uralom kedvezőbb 
életfeltételeket teremtett volna, mint amilyenek a töröknek 
adót fizető, önállóságában korlátozott fejedelemség idejében 
voltak." A királyi Magyarország területén: „A közös ellenség 
[ti. a Habsburg elnyomás] elleni védekezés összefogta a feudá
lis uralkodó osztályt és a polgárságot. A további harc a Habs
burg ellenes fegyveres felkelés alapfeltétele azonban az volt, 
hogy az uralkodó osztály ebben a harcban megtalálja-e az 
együttműködés útját a néppel, amely súlyosan érezte a háború 
(ti. a 15 éves török elleni háború) elhúzódását és az idegen 
elnyomást."36 

Mindezek a munkák kifejezetten és határozottan idegen 
elnyomásról beszélnek, amellyel való szembenállásra érvényes
nek tartjuk Leninnek azon megállapításait, miszerint: „ . . . ne-

35 Engels: A vég kezdete Ausztriában. (Kari Marx és Friedrich Engels 
művei, 4. k. Bp. 1959. 481. o.) 

36 sinkovits I.: A Habsburg-hatalom és a magyar uralkodó osztály ellen
téteinek kiéleződése. Erdélyi önállóságának megszilárdulása. (Egyetemi tan
könyv. 1962. 145—148. o.) 
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vetséges dolog volna, ha vonakodnánk elismerni az elnyomott 
népek elnyomóik elleni vívott háborúinak jogosságát."37 

Molnár Erik azonban (ismét nem tudni milyen forrásokra 
és tényekre támaszkodva) vitatja, hogy a Habsburg uralom ide
gen elnyomást jelentett volna a XVII. századi Magyarországon, 
legfeljebb „idegen jellegű" központi hatalmat hajlandó elis
merni, amelynek uralmi eszközeiben az adók, zsoldosfosztoga
tások, kereskedelmi monopóliumok stb. a társadalmi fejlődés 
szükségszerű terhei. Nincs mód arra, hogy mindegyik ténye
zővel foglalkozzunk e vitacikk keretében. Makkai László szé
les körű kutatáson és adatokon nyugvó megállapításait a 
Habsburg gyarmatosításról elfogadhatónak tartjuk, csupán a 
csaknem minden társadalmi osztályt és réteget sújtó császári, 
idegen zsoldosterrort szeretnénk néhány korabeli adat tükré 
ben megvilágítani: hogyan is „segítette elő" az a társadalmi 
fejlődést Magyarországon és Erdélyben. Az adatokat kizárólag 
a Habsburg uralom embereinek, híveinek, főtisztviselőinek; írá
saiból kívánjuk idézni. 

Pezzen, császári titkos tanácsos 1601-ben írt jelentése Ru
dolf császárhoz a Habsburg uralom alá került Erdélyben be
következett állapotokról: „Higgye meg Felséged, sokfelé jártam, 
de ekkora nyomorral még a legutolsó bulgáriai, vagy szerbiai 
török rabszolgáknál sem találkoztam, pedig ezekről azt tartják, 
hogy náluk rosszabb sora már senkinek nem lehet,"38 

Istvánffy Miklós, császári biztos Basta György katonai kor
mányzásáról: , , . . .rablásaival a lakosságot annyira elidegeníté, 
hogy azok annak hallásától még. most is borzadnak.""1 

Krausenegg, erdélyi császári biztos 1603. évi jelentése Ru
dolfhoz: ,, . . . félős, hogy még a szászok is elvándorolnak Mol-
dovába, annyira lerongyolódtak és elszegényedtek."40 

Suskonits Mihály, császári kamarai tisztviselő 1605 áprili
sában kelt jelentése a pozsonyi kamarához: „Miután a nagysá
gos Básta úr hadserege erre a vidékre (Trencsén környéke) 
érkezett, katonái váratlanul és anélkül, hogy bárki gondolta 
volna, folyó hó 25-én nemcsak minden állatot, hanem minden 
mást is, ami valamire használható volt, elhajtottak és elvittek; 
bejárták a környező falvakat is és azokat részben kifosztották, 
részben felégették és megsemmisítették. Pecsenédről elvonulva 
egyenesen a báni uradalomra rontottak rá hasonló módon és 

37 Lenin: Müvei, XXIII . k. 209. o. 
88 Hurmuzaki: Documen te p r iva toa ra la Istoria Romani lor , Bucures t i , XII . 

k. 874. o. 
3ü Istvánffy M.: Magyarország tö r téne te (Vidonich Gy. ford. Debrecen . 

1867, 685. o.) 
40 Magy. orsz. Emi. X. k. 214. o. 
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minden állatot elhajtottak; másnap, április 26-án Bán városát 
támadták meg. A trencséni polgárok megrémülve ettől a kato
nai erőszaktól, elzárták értékeiket, azt gondolva, hogy nem 
fogják őket megostromolni; a katonák azonban hirtelen ostrom
mal bevették a várost, benyomultak, a bírót és az előkelő pol
gárokat lefejezték és még másokat is a népből, összesen 25 em
bert megöltek; hozzátartozóik életét meghagyták és kegyetlen 
kínzásokkal arra kényszerítették őket, hogy előhozzák a pénzt 
és más eldugott dolgaikat, az erényes szüzek és családanyák 
szemérmét erőszakkal elvették és még sok mást cselekedtek 
kényük-kedvük szerint."41 

Ezek a források nem kiragadottak és nem egyediek, szá
mos ilyent idézhetnénk még úgy a korábbi mint a későbbi 
évekből,42 amelyek mind azt bizonyítják, hogy a Habsburg 
uralom ilyen módszerei nem elszigeteltek az évszázadok folya
mán. S ezeket a korabeli és mindenképpen hitelesnek tekint
hető dokumentumokat olvasva érthetővé válik, hogy a magyar
országi nemesek, polgárok és jobbágyok az ilyen módszereket 
nem tekintették és nem is tekinthették a társadalmi fejlődés 
szükségszerű tértiéiként. Az a meggyőződésünk, hogy nem te
hetjük ezt ma, évszázadok elmúltával sem. Úgyszintén azt sem 
látjuk különösen vitathatónak, hogy az ellenreformáció vezér
alakja, Pázmány Péter szerint is, az ország lakosságának kilenc
tized részét kitevő protestánsok nem tekinthették a társadalmi 
fejlődés szükségszerű terhének az erőszakos ellenreformációt 
sem. S óhatatlanul felmerül a kérdés, miért nem kísérték ezek 
a jelenségek az erdélyi centralizációt, a magyar abszolutizmus 
kiépítésére irányuló törekvéseket, s miért nem támadtak azok 
ellen is hasonló mérvű fegyveres küzdelmek, amint a Habs
burg centralizáció és abszolutizmus ellen? 

Érdekes, hogy a Habsburg centralizáció és abszolút mo
narchia ilyen vitathatatlanul haladó értékelése mellett milyen 
negatívan reagál Molnár Erik a magyar abszolutizmus létre
hozására irányuló törekvésekre. Bírálat alá veszi az 1950-es 
évek magyar történetírását, mert e történetírás szerint: „Azt 
az egész korszakot, pl. amelyet Bocskai és Rákóczi nevei hatá
rolnak, jellemezte volna a nemzeti abszolutizmusra való törek
vés, mert ilyen tendenciákat ki lehet talán mutatni Bethlen 
Gábornál, Zrínyi Miklósnál és Rákóczi Ferencnél. Azt viszont 

«í Benda K.: A Bocskai Szabadságharc. Okmánytár, Bp. 1955. 103. o. 
42 A császárpárti Pethő G. azt írja pl. Wallenstein 1626-os magyarországi 

működéséről ,, . . . édes hazánkat Magyar Országot harmicz mélly földnyére, 
mind felprédálá és azt szörnyen elpusztítá, halhatatlan nagy Istentelenségeket 
tselekedvén benne". (Magyar Krónika, 1738-as kiadás, 208. o.) L. még Hallvich: 
Füní Bücher Geschichte Vallenstein, 1910. 133, 136. o. stb. 
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figyelmen kívül hagyták, hogy a nemesi osztály zöme mind a 
királyi Magyarországon, mind Erdélyben szembehelyezkedett 
az ilyen törekvésekkel, hogy a nemességben nem volt számot
tevő bázisa az abszolutista törekvéseknek, s hogy ennél fogva 
az egész feudális nemzeti abszolutizmus szükségképpen utó
pista egyéni tervkovácsolás maradt."'*3 

I Molnár Erik tehát azért tartja „szükségképpen utópista 
egyéni tervkovácsolásnak" a magyar abszolutizmusra való tö
rekvést, mert szerinte a nemesi osztály zöme szembehelyezke
dett ezzel. Történeti ismereteink szerint a nemesi osztály zöme 
sehol sem adta fel szívesen rendi kiváltságai legkisebb részét 
sem, de a történeti fejlődést általában nem szubjektív akarat 
megnyilvánulások, hanem objektív érdekek irányítják döntő 
mértékben. A magyarországi nemesség képviselői különben ott 
voltak azokon az országgyűléseken, amelyeken a magyar mo
narchia megteremtésére történtek lépések. Az országgyűlési 
irományokat, végzéseket olvasva, nem találunk olyan adatokat, 
hogy a nemesség zöme szembeszegült volna a magyar abszolu
tizmus kialakítására irányuló törekvésekkel úgy, hogy ezzel 
szemben a Habsburg abszolutizmust támogatta volna, ellenében 
ahhoz ragaszkodott volna. Véleményünk szerint itt egészen más 
a döntő, mint amit Molnár Erik felhoz, s e kérdésben teljesen 
egyet tudunk érteni Heckenast Gusztávval, aki rámutat arra, 
hogy a XVIII. század eleji magyar abszolutizmusnak a gazda
sági előfeltételei hiányoztak. „Az uralkodó földesúri magán
hatalma alapján tartós abszolút kormányzat nem jöhet létre. 
Városi polgárságunk szegénysége, a hazai kézművességnek a 
céhek keretei között való megrekedése, az ipari termelőerők 
fejletlensége pedig lehetetlenné tette az abszolutizmus belföldi 
forrásokból való gyors kibontakozását Magyarországon."4'1 

Az pedig, hogy ilyen helyzet volt Magyarországon még a 
XVIII. század elején is, a török hódítás okozta pusztítások mel
lett a Habsburgok gazdasági, társadalmi elnyomásának, gyar
matosító politikájának volt az eredménye. Mi ezt tekintjük a 
XVII. századi magyar történelmi fejlődés egyik alapvető meg
határozójának s nem pedig azt, hogy a magyarországi nemes
ség zöme szembehelyezkedett-e a nemzeti abszolutizmusra irá
nyuló törekvéssel, vagy sem. Amíg a polgárság megnövekedett 
gazdasági és társadalmi ereje nem feszegeti a feudális rend 
korlátait, addig igazi nemzeti abszolutizmus nem jön létre. 
Magyarországon pedig éppen ez a feltétel hiányzott, s ezért nem 

Ö Molnár £.: I. m. Tört. Szemle^ 1962. 1. sz. 7. o, 
4* L. id. Egyetemi tankönyv, 1962. 347—348. o. 
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jártak sikerrel a magyar abszolutizmus létrehozására irányuló 
törekvések, noha Bethlen, vagy IL Rákóczi Ferenc esetében 
nem maradtak meg pusztán egyéni „tervkovácsolásnak", mert 
ők a lehetőségekhez mérten igyekeztek a bajok gazdasági gyö
kerén is segíteni. 

Politikai programúkat, a terveket és követeléseket külön
ben sem ítélhetünk el, vethetünk el azon az alapon, hogy meny
nyi volt abból az adott időben reálisan megvalósítható. A ma
gyar abszolutizmus kialakítására irányuló törekvések nem áll
tak ellentétben a magyarországi társadalmi, gazdasági fejlődés 
irányával, s azért mert nem volt meg annak minden előfelté
tele teljes formában kifejlődve, nem lehet szükségképpeni utó
pista egyéni tervkovácsolásnak minősíteni az erőfeszítéseket. 

Vitába kívánunk szállni azokkal a me'gállapításokkal is, 
amelyeket Molnár Erik a „Bocskai—Rákóczi korszak felkelé
seinek" kirobbanásával kapcsolatban ír. A különböző munkái
ban nem egészen egyforma az erről alkotott kép, ezért helyes
nek tartjuk röviden időrendi sorrendbe venni azokat. 1961-ben 
így ír: „A fegyvert fogó vezetők (Bocskai, Rákóczi stb.) fel
hívására . . . parasztlázadás tüze fut végig az országrészen, ahol 
megjelennek s a parasztok dühe nemcsak a császári zsol
dosok, hanem a magyar földesurak ellen is fordul, akiknek bir
tokait Bethlen, vagy Rákóczi csapataival együtt dúlják, fosz
togatják. A nemesség menekül, várakba zárkózik, oltalmát a 
német katonaságtól várja. Végül azonban, hogy birtokait a dú-
lástól, fosztogatástól megmentse, a felkelés oldalára áll."45 

1962-ben lényegében ugyanezt mondja el, kiemelve, hogy 
a nemesek „ . . .legfőbb bizalmukat a német katonákba, vagyis 
a Habsburg államhatalom erejébe vetették."46 A jobbágyok 
pedig „Mihelyt Bocskai, vagy Rákóczi a Habsburg uralom által 
üldözött feudális nagyurak fegyvert fogtak . . . felkeltek és r á 
törtek a gyűlölt földesurakra, meg az őket sanyargató adósze
dőkre, zsoldosokra."47 (A sorrend itt már megváltozott, első 
helyre kerültek a földesurak, pártállási különbség nélkül s a 
végére, mintegy mellékesként a zsoldosok, már meg sem je
lölve, hogy ezek egy idegein államhatalom erőszakszervei vol
tak!) 

1963-ban írt válaszában még egyértelműbben kimondja: 
„Valójában ezekben a mozgalmakban (t. i. a „Bocskai—Rákóczi 
korszak felkeléseiben) a parasztság a feudális rend ellen akar t 

45 Molnár E.: I d e o l ó g i a i . . . Tör t . Szemle, 1961. 3. sz. 267. o. 
46 Molnár E. : i. m. ü j Í rás , 1962. 11. sz. 1239. o. 
« Uo. 1240. o. 
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harcolni, de céljában a nemesség megakadályozta. A nemesség 
nem akart harcolni a Habsburg hatalom ellen, de a paraszt
felkelés rákényszerítette a Habsburg ellenes harcra. És azt, ami 
kialakult, a fegyveres rendi szabadságharcot a Habsburgok 
ellen, eredetileg se a nemesség, se a parasztság nem akarta."48 

Tehát a képlet vagy „osztálymechanizmús" ezek szerint a kö
vetkező: A parasztság, noha nem akart harcolni a Habsburg 
hatalom ellen, Habsburg ellenes rendi harcra kényszerítette a 
nemességet (s egyben rákényszerítette a nemességre a szabad
ságharcos ideológiát, saját becsapásának eszközét is?), a nemes
ség pedig, amely szintén nem akart harcolni a Habsburg ál
lamhatalom ellen, nemesi, rendi szabadságharcban való rész
vételre kényszerítette a parasztságot. Mindez természetesen 
abban az időszakban történt, amelyet , , . . . a nemesi földesurak 
és a jobbágyok közt folyó osztályharc rendkívüli kiélesedése 
jellemezte."49 S annak ellenére nem akart sem a nemesség, 
sem a parasztság együtt harcolni (s mégis együtt harcolt több 
évszázadon keresztül) a Habsburgok ellen, hogy ,,Az ellenség 
közös, de a nemeseknek és jobbágyoknak más-más objektív 
érdekeit fenyegeti."50 

E logikai ellentmondások feloldására nem mernék vállal
kozni, már csak azért sem, mert ezek a logikai ellentmondá
sok nem a történelem menetében, hanem Molnár Erik koncep
ciójában vannak meg. Mindenesetre meglehetősen kuszának 
tűnik ezen megállapításokból a Habsburg ellenes harcban részt
vevő osztályok, rétegek célkitűzése, magatartása, hiszen Mol
nár Erik koncepciója szerint úgy a nemesség, mint a paraszt
ság a Habsburgokkal szemben évszázadokon keresztül osztály
érdekeivel ellentétesen cselekszik. Véleményünk szerint ez tel
jesen irracionális lenne, — ha valójában így történt volna. 

A Molnár Erik által leírtak azonban nem fedik a törté
nelmi tényeket. A vitában már Mód Aladár is rámutatott , hogy 
Molnár Erik „. . . a történelemmel ellentétesen állítja be a fel
kelés elindulását, mely a valóságban elsősorban a császári 
zsoldosok s ezen keresztül az idegen uralom ellen irányult, s 
csak ennek nyomán terjedt át az idegen uralommal összenőtt 
labanc urakra."5 1 

A korabeli történeti források Mód Aladár állításának he
lyességét bizonyítják. Bár Molnár Erik munkáiban nem nevez 
meg külön minden egyes Habsburg-ellenes harcot, amely a. 

18 Molnár E.: V á l a s z . . . Üj Írás , 1962. 9. sz. 1114. o. 
49 Molnár E. : V á l a s z . . . Üj í r ás , 1963. 8. sz. 987. o. 
50 Molnár E.: I d e o l ó g i a i . . . Tört . Szemle, 1961. 3. sz. 269., 271. o. 
51 Mód A.: Beszé l jünk vi lágosan. Üj Í rás , 1963. 7. sz. 844. o. 
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XVII—XVIII. században folyt le, de nyilván megállapításait 
mindazokra vonatkoztatja, melyek a Bocskai korszaktól a Rá
kóczi korszakig terjedő időszakban lezajlottak. Ezért a vitában 
nemcsak a Bocskai, vagy Rákóczi vezette szabadságharcok k i 
robbanásának körülményeire kívánunk kitérni, hanem más 
Habsburg-ellenes küzdelmekre is. 

Ami a Bocskai szabadságharc kirobbanását illeti, köztudo
mású, hogy azt megelőzte az erdélyiek több mint öt évig tartó 
(1599—1604) Habsburg-ellenes fegyveres küzdelme. Ezt a har
cot az erdélyi nemesség jelentős része vívta, nagyobb arányú 
parasztfelkelés nem csatlakozott hozzá. Mielőtt a meg-meg
újuló fegyveres harc a királyi Magyarország területére átter
jedt volna, a magyarországi uralkodó osztály egyre élesebben 
szembefordult a Habsburg uralommal, elsősorban a már-már 
elviselhetetlenségig fokozódó császári zsoldosterrorral és pusz
tításokkal, és az erőszakos ellenreformációval. Az országgyű
lési rendek, a nemesség képviselői, akik Molnár Erik szerint 
minden bizodalmukat a császári katonaságba vetették, már 
1603-ban ilyen felterjesztéseket írtak az uralkodónak: 

„A német hadak rablása és dúlása miatt lehetetlen az or
szágban maradnunk. Virágzó városaink, népes falvaink voltak. 
S ha most szemünket végigjártatjuk a Duna vidékén, vagy 
Felső-Magyarországon, kirabolt s földúlt községeken kívül mást 
nem látunk. S a nép, a mindenéből kifosztott nép az erdőben 
bujdosik, nem a török, hanem felséged hadserege elől." Hoz
zátették még azt is; „A katonai erények nem a védtelen nép 
kirablásában, hanem az ellenségen aratott diadalokban áll
nak."52 

A magyarországi tisztségek betöltésében nagymértékben 
mellőzött, felségsértési és birtokelkobzási perek garmadájával 
sújtott, s vallása miatt üldözőbe vett magyarországi nemesség 
jelentős része 1604 szeptemberében a gálszécsi gyűlésen már 
nyíltan kimondta: „ . . . k i k minket hitünkben akarnak hábor
gatni, áltálon fogván megoltalmazzuk magunkat cum inculpata 
tutela53 (jogos védelemmel)". S ezzel az északkeleti várme
gyék nemessége elvileg kimondta a fegyveres ellenállást a 
Habsburg elnyomással szemben, amihez csak a kirobbanó szik
rát adta meg Bocskai fegyveres önvédelmi harca. S mielőtt az 

52 L. Magyar Országgyűlési Emlékek, X. k. 263—272., 320—326. o., továbbá 
Takáts S.: Régi idők, régi emberek. Bp. é. n. 270. o. 

53 Magy. Orsz. Emi. X. k. 597—598. o. Érdekes képet nyújt Magyarország 
lakosságának vallási megoszlásáról Pázmány Péter 1622-es felterjesztése, miely 
szerint a katholikusok az ország lakosságának alig tizedrészét képezik. Ugyan
akkor a főurak megoszlása mintegy 50—50 %• L. Fraknái V.: Pázmány Péter, 
k. 379—380. o. 
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még kirobbant volna, 1604. október 8—10-én a lőcsei polgárok 
már fegyverrel szálltak szembe a császári önkénnyel.5'* 

Az álmosd—diószegi győzelem után nem a parasztoktól 
való félelemből nyitott kaput október 30-án Kassa városa és 
csatlakozott a mozgalomhoz néhány nap alatt Remete, Svedler, 
Szomolnok, Stósz, Késmárk, Bártfa, Eperjes, Kisszeben váro
sok polgársága.55 Itt csak megjegyezni kívánjuk, hogy Molnár 
Erik a Habsburg-ellenes harcok ,,oki elemzésé"-nek és „osz
tálymechanizmusának" vizsgálatánál következetesen megfeled
kezik a magyarországi városi polgárságról. Elég nehéz volna 
ugyanis megmagyarázni, hogyan kerülnek sorozatosan szembe 
a városi polgárok a centralizációval és miért támogatnak soro
zatosan csupán nemesi rendi mozgalmakat az abszolút monar
chiával szemben, — ha itt nincs idegen elnyomás? Vagy ők 
is mindig akaratuk ellen küzdenek a Habsburgok ellen? Tovább 
menve, úgyszintén nem a parasztoktól való félelemből csatlako
zott már az első napokban az erdélyi bujdosók mellett Homon-
nai Drugeth Bálint, s Mágócsi Ferenc főurak vezetésével a felső
magyarországi nemesség döntő része. Hiába ijesztette Belgiojoso 
császári főkapitány a főurakat és nemeseket, hogy a jobbágyok 
, , . . . Nagyságod ellen az hajdúsághoz kapcsolván magát föl 
ne támadjon", mert biztosan tudja, hogy a hajdúság ,,az Nobi-
litást (nemességet) akarná deleálni, (megsemmisíteni)."56 En
nek ellenére a felső-magyarországi nemesség zöme már 1604. 
november 12-én ott volt a Bocskai által összehívott kassai or
szággyűlésen s ha panaszolta is a fegyvert fogottaktól elszen
vedett sérelmeit, ez nem akadályozta meg abban, hogy állást 
foglaljon a szabadságharc mellett. Pedig Bocskai nem tet t ígé
retet arra, hogy „az mely uraknak és nemeseknek jószágokat 
az én vitézeim elvették volna, megadattassanak", mert azok 
a nemesek ő előtte is gyanúsok voltak labanc érzelmeik és 
magatartásuk miatt.57 Amikor pedig a császári sereg két győ
zelme után a szabadságharc súlyos helyzetbe került, maga a 
császári főhadvezér Basta tábornagy volt kénytelen megálla
pítani a nemesség zöméről: „ . . . ú g y látszik, hogy elhidegült" 
[ti. a Habsburg uralkodótól]. Más levelében (1604. december 4.): 

54 L. Hain G.: Lőcsei Krón ika (Lőcse, 1910. 134. o.) Demkó K.. Lőcse a 
Bocskay-féle fölkelésben, Századok, 1883. 844—845. o. és Magy. Orsz. Emi . X. 
k. 376—380. o. 

55 L. L ippa i Balázs, 1604. okt. 28-i lev. Kassa városához . (Hadtört . Közi. 
1914. 473—474. o.) továbbá Hain G.: I. m. 135. o, és OL Eszterházy es. It, Rep, 
77. fasc. B . 

56 Belgiojoso 1604. okt. 17-i lev. Báthory Istvánhoz. OL. Eszterházy es. It, 
Rep. 77. fasc. E.. 

57 A kassai országgyűlés iratai L. Magy. Orsz. Eml. X. k. 606—611. o. 

502 

/ 



„. . . az egész nemesség és a nép is Bocskaival tart."58 Az Ud
vari Kamara még a nyugati, császári uralom alatt levő megyék
ben sem merte javasolni 1604 novemberében a nemesség sze
mélyes hadbarendelésének elrendelését, mert „a mint nagyobb 
részt egy vallásúak, úgy a németek elleni gyűlöletben is egyet
értők egymáshoz fognának csatlakozni s fegyvereiket azután 
lázadók és törvényes felkelők közös erővel a németek ellen 
fordítanák".59 

Mindezek az adatok nem azt bizonyítják, hogy a nemese
ket a parasztok kényszerítették akaratuk ellenére a Habsburg
ellenes harcra. A parasztság tömeges fegyverfogása a császári 
seregen aratott első katonai győzelmek hatására következett 
be, határozott Habsburg-ellenes éllel, s harcuk csak a labanc 
oldalon álló nemeseket sújtotta. A korabeli krónikás szerint 
az álmosd—diószegi győzelem után a hajdúkon kívül „más pa
raszti csapatok is seregesen nagy lelkesedéssel áradtak Bocs
kaihoz, akik előbb még sohasem katonáskodtak, s akiket előbb 
a német had sanyargatott mód felett, önkén t iratkoztak és 
esküdtek fel katonának. A köznép csatlakozása volt a legtöme-
gesebb, belőlük állt a had, ámbár hadi kiképzésük nem volt."60 

önként merült fel a kérdés, vajon mi módon, milyen esz
közökkel tudta volna a nemesség (akik különben maguk sem 
akartak a Habsburgok ellen harcolni!) ezt a fegyveres paraszti 
tömeget akarata ellenére a Habsburgok ellen harcba indítani, 
amikor azok elsősorban saját földesuraik ellen kívánták har 
colni? Senki nem vitatja, hogy a fegyvert fogott parasztok 
küzdelmének volt antifeudális éle ós tartalma is a Bocskai 
szabadságharc alatt, de ekkor a tények tanúsága szerint, elsőd
leges a Habsburg elnyomás elleni harc volt! „A föld népe is 
hűt len és esküszegő lett, és ő császári Felségétől elhajolva, 
Bocskai pártjára állott." — panaszolta 1605 nyarán a Habs
burg politikát ténylegesen irányító Mátyás főherceg.61 1605 
elejéről pedig a korabeli forrásokban ilyeneket olvashatunk: 
A császárnak „eleget dobolnak, de senkit nem találnak, akinek 
kedve volna a szolgálathoz."62 Ugyanakkor: „Rédei Ferenc a 

58 Basta 1605. j a n . 14-i j e len tése Mátyás főherceghez. (Dr. Veress E.: 
Basta György hadvezé r levelezése. Bp. 1914. II. k . 1789. sz.., t ovábbá Benda K.: 
A Bocskai szabadságharc , Bp . 1955. O k m á n y t á r 75. o. 

59 A bécsi Udvar i K a m a r a 1604. nov. 29-i vé leményes je lentése , (Magy. 
Orsz. Emi . X. k. 10. o.) 

60 Bethlen F.: Erdé ly his tór iá jából . (Kiadta Geréb L.: A haza i osz tá ly
h a r c o k i roda lma . B p . 1955. 287. o.) 

61 Mátyás fó'herceg 1605. aug. 2-i lev. a mainzi választóikhoz. (Hadtört. 
Közi. 1893. 712. o.) 

62 Thurzó Miklós 1605. márc . 30-i lev. Thurzó Györgyhöz . (OL T h u r z ó 
es. It. fásé. 47.) 
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föld népével hadát igen megtöbbítette vala."63 — írja egy csá
szárpárti krónikás. Sorolhatnánk még számos korabeli adatot, 
amelyek mind azt igazolják, hogy a Bocskai szabadságharc 
kirobbanása korántsem úgy történt, mint ahogyan azt Molnár 
Erik — nem tudni, milyen adatok alapján — állítja, s amiből 
azután messzemenő következtetéseket von le. Téves adatok 
alapján persze nehéz is helytálló következtetéseket levonni. 

Menjünk tovább azonban a Bocskai szabadságharc törté
netének kezdeti eseményein, s nézzük meg, hogyan áll a Mol
nár Erik által tett megállapítás a többi Habsburg-ellenes harc 
esetében. A Bethlen Gábor és I. Rákóczi György vezette Habs
burg-ellenes küzdelmekre nyilván nem vonatkoztatta Molnár 
Erik fent idézett megállapításait, bár egyik cikkében megjegyzi, 
hogy a felkelt parasztok a földesurak birtokait „Bethlen vagy 
Rákóczi csapataival együtt dúlják, fosztogatják."04 (Nem lehet 
tudni, hogy e megállapításban I. Rákóczi Györgyöt, vagy II. 
Rákóczi Ferencet érti-e?) Mindenesetre sem Bethlen Gábor, 
sem I. Rákóczi György fegyveres küzdelme nem parasztfelke
léssel kezdődött. Bethlen a csehekén kívül több magyarországi 
főúrral, Rákóczi Györggyel, Szécsi Györggyel, Thurzó Imrével, 
Bat thyány Ferenccel és Illésházi Gáspárral lép szövetségre, 
mielőtt Habsburg-ellenes függetlenségi harcát megindítja. 
Harca nem jobbágyfelkelés útján tör előre nyugat felé, annak 
ellenére, hogy a jobbágyság védelmére több intézkedést tesz 
a hadjáratok folyamán, s mindig van megfelelő létszámú jelent
kező is a jobbágyok között, amikor katonákat toboroz.65 

I. Rákóczi György 1644—45-ös Habsburg-ellenes függet
lenségi harca idején van jobbágymegmozdulás, de éppen ellen
kező előjellel, mint ahogyan azt Molnár Erik egyik tanulmá
nyában állítja. Azt írja ugyanis: „1645~ben a nép fel is kelt I. 
Rákóczi György hajdúi ellen és vele szemben a császáriakat 
támogatta."60 Ez az állítás teljesen ellentétben áll eddigi tör
téneti ismereteinkkel, s mivel Molnár Erik nem jelöli meg a 
forrást, nem is tudjuk, mire alapozza megállapítását. A már 
említett, a Történettudományi Intézet által 1962-ben kiadott 
egyetemi tankönyvben ugyanis Wittman Tibor, e korszak ki
váló ismerője a következőket írja: 

63 pethő G.: Krón ika (Geréb L.: i. m. 260. o.) 
64 Molnár E.: Ideológiai ké rdések . . . Tört. Szemle, J961. 3. sz. 267. n. 
65 Bethlen 1621. jún . 3-i levelében azt í r ja a kassa i vá ros i tanlácsnak: 

,, . . . va l ak ik az m a g u n k és az szent ko ronához tar tozó jószágainkból zászlóink 
alá fizetésünkre adták magokat, azoknak feleségeket, apjokat, anyjokat, az 
naponként való szolgálattól, adózástól, dézsmaadástól immúnissá kell tennünk." 
(Szilágyi S.: Bethlen Gábor levelezése. Bp. 1886. 176—177. o.) 

66 Molnár E.: V á l a s z . . . (II.) ü j í r á s . 1963. 8. sz. 988. o. 
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„Júniusban azonban váratlan helyzet állott elő: a német 
zsoldosok ellen a parasztok széles tömegei mozdultak meg. 
A császári csapatok már kiürített falvakat találtak Kassa alatt 
és az éhínség, takarmányhiány mellett új tényező jelentkezett: 
a felkelő parasztok támadása a császáriak ellen." „Rákóczi szí
vesen vette a parasztok támogatását, akik elzárták az utakat, 
elvágták az utánpótlási vonalakat." „A távolabbi megyék pa
rasztjai is fegyverben voltak. A Habsburg sereg nem tehetet t 
mást, mint szokásához híven porrá égette a falvakat, majd két 
heti eredménytelen ostrom után elmenekült." ,,A parasztság 
felkelése a császári sereg ellen tovább folytatódott 1644 nya
rán." ,,A Felvidék egész területén forrongásban volt a nép, 
amely nemcsak védekezett a császári zsoldosok ellen, mint 
1631—32-ben, hanem már cselekvő részesévé vált a Habsburg
uralom elleni küzdelemnek" stb.67 I. Rákóczi György hadvezére, 
Kemény János is azt írja munkájában: a menekülő német ka 
tonák közül „az ki erdőkre fogott, mindjárt rajta volt az pa
rasztság, kit levágtak s kit elfogtak".68 Más helyen: „az ellenség 
(ti. a császári katonaság) ha erdőre ment élést keresni, az tótság 
ölte, hordotta őket, feles puskás tótság adván mellénk mago
kat . . ,"69 Ezt mondják az adatok és az olvasóban méltán merült 
fel a kérdés, Molnár Erik vajon mire alapozza ezzel ellenkező 

, állítását? 
A Wesselényi-féle főúri összeesküvés után Erdélybe bu j 

dosó főurakat, nemeseket sem parasztmozgalom kényszerítette 
a Habsburg elleni fegyverfogásra. Sőt „országos nemességet" 
ígértek mindazon jobbágyoknak, akik harcolnak velük az csá
szári elnyomás ellen". A bujdosók Habsburg-ellenes támadá
sának kezdetén Teleki Mihály által kiadott fegyverre szólító 
kiáltványában a következőket olvashatjuk: „Mivel azért én is, 
mellettem levő magyarországi úri és főrendekkel együtt és szá
mos nép hadakkal ide (Sárköz, Szatmár megyében) Nagyság-
tokát és kegyelmeteket per praesentes tempestive akarám 
requirálnom . . . " stb.70 S ha a II. Rákóczi Ferenc vezette kuruc 
szabadságharc előzményeit vizsgáljuk, kitűnik, hogy Rákóczi 
mielőtt hajlott volna az őt felkereső elégedetlen tömegek hívá
sára, előbb elküldte Magyarországra bizalmas emberét, Bar-
winszkyt, akivel kikémleltette a nemesség politikai hangulatát. 

67 Magyarország tö r t éne te 1526—1790. (Egyetemi t a n k ö n y v , 1962. 195. o.) 
68 K e m é n y J á n o s 1644. j ún . 30-i lev. I. Rákóczi Györgyhöz . (Kemény 

János önélet í rása és válogatot t levelei. Bp. 1959. 345. o.) 
69 Uo. 271. o. 
70 L. Koncz J.: Ada tok a bujdosó m a g y a r o k küzdelmeihez . Hadtör t . Közi . 

1893. 461. o. 
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A következőket olvashatjuk erről a Molnár Erik által hivat
kozott R. Várkonyi Ágnes könyvében: 

„A fejedelem különösen a lelkére kötötte [ti. Barwinszky-
nak], figyelje meg a várak állapotát, a katonaság számát, a 
nép hangulatát. Leveleket is küldött vele, s meghagyta, hogy 
az ismerősöket bejárja." Barwinszky tapasztalatai több hetes 
magyarországi körútján mindenben megerősítették a Rákóczihoz 
ment követek jelentésének hitelét, akik rámutat tak arra is, hogy 
a nemesség is elkeseredett, s „bizonyára csatlakoznék is" — 
olvashatjuk Esze Tamás életrajzában.71 Bár igaz, hogy a sza
badságharc legelején a két főúron, Rákóczin és Bercsényin 
kívül csak néhány elszegényedett nemes képviseli az uralkodó 
osztályt a kurucok között, de rövidesen csatlakozott báró Melith 
Pál, majd egyre több megye nemessége. Igaz az, hogy az osz
tályellentét végigvonult a Rákóczi szabadságharcon is, de ennek 
ellenére (vagy talán éppen ezért), nem áll az a megállapítás, 
hogy a Habsburgok ellen fegyvert fogó nemesek csak a job
bágyok kényszerének engedve, akaratuk ellenére tették ezt, a 
jobbágyokat pedig ezen — általuk Habsburg-ellenes harcra 
kényszerített — nemesek kényszerítésére, szintén akaratuk el
lenére küzdöttek a Habsburgok ellen! 

A történeti tények fényében nem tartjuk egészen megala
pozottnak Molnár Erik azon megállapítását sem, hogy a magyar 
jobbágyság „ . . . nyomban csatlakozott bármiféle úri szervez
kedéshez, amely fegyvert fogott a fennálló rend ellen".72 Itt 
mindenekelőtt tisztázni kellene, hogy mit ért Molnár Erik 
„fennálló rend" alatt? Nem valószínű, hogy az úri szervezke
dések a feudális gazdasági, társadalmi rend ellen fogtak fegy
vert, hanem a központi hatalom uralmi eszközei és módszerei 
ellen. Itt azonban, ha nem mondjuk meg nyíltan, világosan, 
egyértelműen azt, hogy olyan központi hatalomról van szó, 
amely idegen, gyarmatosító, a magyarországi uralkodó osztály 
számára is hátrányos gazdasági és társadalmi helyzetet teremtő, 
akkor a történeti tényekkel ellentétben elkendőzzük a lényeget, 
s csakis ilyen hamis megvilágításban tekinthetjük a küzdel
meket egysíkúan a központi hatalom ellen irányuló mozgal
makként. De vajon fennáll-e az, hogy a jobbágyok nyomban 
csatlakoztak „bármiféle" úri szervezkedéshez, akárcsak a XVI— 
XVIII. század folyamán is? A történeti adatok azt mutatják, 
hogy ez a kérdés nem így áll! Nem csatlakoztak pl. széles job-

7ľ L. Köpeczi B.—R. Várkonyi Ä.: II. Rákóczi Ferenc, Bp. 1955. 107. o., 
továbbá Esze T.—Köpeczi B.: Esze Tamás, Bp. 1951. 19—20. o. 

72 Molnár E.: Ideológiai. . . Tört. Szemle, 1961. 3. sz. 276. o. 

506 



bágytömegek az erdélyi nemesség 1599-től 1604-ig tartó soro
zatos Habsburg-ellenes harcaihoz, Wesselényi-féle főúri össze
esküvéshez, vagy Thököly Imre 1690-es erdélyi Habsburg
ellenes harcához — hogy csak a legismertebbeket említsük. 
Bármennyire tudatlannak és mindennemű disztingválásra tel
jesen képtelennek tartja is Molnár Erik a magyarországi feu
dális társadalom jobbágyságát, mégis ennek ellenére a történeti 
tények azt mutatják, hogy a jobbágyok általában különbséget 
tudtak tenni, hogy mikor állt érdekükben csatlakozni a nemes
ség Habsburg-ellenes harcához és mikor nem. 

A jobbágyok akkor fogtak fegyvert a Habsburg-uralom 
ellen, amikor az idegen elnyomás terhei elviselhetetlenek vol
tak, s amikor lehetőség vagy legalábbis remény mutatkozott 
arra, hogy a Habsburg iga lerázásán tú l a saját társadalmi 
helyzetükben is változás következhet be. Molnár Erik általában 
nagyon lebecsüli az elnyert hajdúszabadság szerepét a magyar
országi jobbágyok szempontjából.73 Ez érthető is, mert ennek 
kellő figyelembevétele és értékelése zavarná azt a képet, hogy 
itt pusztán csak nemesi rendi szabadságharcról volt szó a köz
ponti hatalom ellen. Tény, hogy nem változtatta meg az összes 
magyarországi jobbágy társadalmi, gazdasági helyzetét, csak 
annak egy kisebb részéét. Szűk ösvény volt ez a szolgaságból 
kivezető úton, de mégis valami reménysugár legalább a harc 
áldozatait vállaló jobbágyok számára. S nem véletlen, hogy 
akikhez tömegesen csatlakoztak a jobbágyok (Bocskai, Bethlen, 
I. Rákóczi György, a bujdosók, II. Rákóczi Ferenc), azok meg
ígérik, s ha módjukban áll, meg is adják a harcban legjobban 
kitűnt számkivetetteknek a szabadságot, a jobbágysorból való 
menekülést. 

Haladó mozgalmak sikere érdekében tett társadalmi en
gedmények voltak ezek, s nem alapvető forradalmi változások! 
Ámde marxista történész támaszthat-e vajon olyan követel
ményt Bocskaival, Bethlennel, II. Rákóczi Ferenccel szem
ben, hogy miért nem szabadították fel az egész magyar job
bágyságot, miért csak egy kisebb részének adtak szabadsá
got? Ügy érezzük, nem kell sokat bizonygatni, hogy ez milyen 
történelmietlen, anakronisztikus követelmény nemcsak azért, 
mert mindnyájan feudális főurak voltak, hanem, mert a XVII. 

73 „ A paraszti helyzetből kiemelt hajdúság, bár kiemelése feudális mó
don, nemesítéssel történt, új színt jelentett a feudális társadalomban: a szabad 
parasztságot. Egyszersmind a „hajdúszabadság" irányt mutatott az „örökös 
jobbágyság kötöttsége ellen harcoló paraszti tömegeknek" — olvashatjuk a 
már többször idézett 1962-ben kiadott egyetemi tankönyvben. (159. o.) 
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századig Magyarországon nem is volt meg a gazdasági, társa
dalmi előfeltétele a jobbágyság eltörlésének. 

Ilyen történelmi helyzetben egyáltalán nem lebecsülendő 
az a társadalmi eredmény, amit az elnyomottak egy része elért 
a Habsburg-ellenes függetlenségi harcok folyamán, s érthetővé 
válik, hogy különbséget tudtak tenni különböző úri szervezke
dések között, hogy melyikhez csatlakozzanak és melyikhez ne. 

Ezzel összefüggően erősen vitatható Molnár Erik azon állí
tásának helyessége is, miszerint a parasztságnak semmi előnye 
nem származott a Hubsubrg-ellenes harcokból. Azt írja szó sze
rint: „A parasztok . . • vagy üres kézzel kerültek ki a mozgalom
ból, mint a Rákóczi korban, vagy pedig helyzetük a mozgalom 
úri sikere következtében még rosszabbodott is, mint a Bocskai 
korban."74 E megállapítás helyességét maga Molnár Erik cáfolja 
ugyanebben a cikkében néhány oldallal előbb, amikor megálla
pítja: „Ha idegen ellenség tört az országra, amely rabolt, pusz
tított, fosztogatott, a parasztok az ellen harcban szálltak, hogy 
megvédjék létfenntartásukat szolgáló termelési eszközeiket. Ez 
a magatartásuk is egyezett a társadalmi haladás érdekével." Sőt 
azt is megállapítja Molnár Erik, hogy a „Habsburg hatalom 
nem a magyar földesúri osztályt, hanem a magyarországi job
bágyságot nyomta el. . "7 5 (Csak feltevésként, ha a Habsburgok 
nem nyomták el a magyar földesúri osztályt is, — akkor miért 
folytatott az rendi szabadságharcot a Habsburgok ellen — mint 
Molnár Erik állítja?) A császári zsoldossereget, amely szörnyű 
zsoldosterrort hozott az országra, mindenképpen az elnyomást 
megtestesítő kategóriába kell sorolnunk. A Habsburg-ellenes 
harcok azon eredménye tehát, hogy a dúló, fosztogató csapa
tokat kivitték az ország területéről, mindenképpen a legszoro
sabb érdekében állott a parasztságnak is, s már csak azért sem 
állíthatjuk a történeti tényeknek megfelelően, hogy a parasztok 
üres kézzel kerültek ki a mozgalomból, vagy egyenesen rosz-
szabbodott a helyzetük a siker következtében. Molnár Erik itt 
az 1608-as országgyűlés határozatára céloz, amely a jobbágyok 
költözködését megyei hatáskörbe utalja, azonban ennek abszo
lút értékmérővé tétele egyoldalú, a korabeli parasztság hely
zetének, viszonyainak nem kellő fokú ismeretéből fakad. E 13. 
te. mellett figyelembe kell venni pl. a 12. tc.-t is, amely az 
idegen katonaság kivonásáról szólt, ami föltétlenül érdekében 
állott a parasztságnak is. S mint már utaltunk rá, nagyon hely
telen bagatellizálni a hajdúszabadság eredményét is, amely 

"A Molnár E. : i. m. Tört . Szemle, 1962. 1. sz. 5. o. 
75 Uo. 3. o. 
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csak a Bocskai szabadságharc idején, a családtagokkal együtt, 
mintegy 40 000 embert érintett az elnyomottak soraiból, mely 
szám az elkövetkező Habsburg-ellenes harcok folyamán te te
mesen tovább növekedett. 

A hajdútelepítések a kollektív nemesítés ellenére nem a 
feudális viszonyok konzerválását eredményezték, hanem a feu
dális függőségen kívüli szabad paraszti réteget növelték. Bár 
mindez alapvetően nem változtatta meg a jobbágyság társa
dalmi helyzetét Magyarországon, de az elért eredményeket 
semmiképpen nem lehet ilyen egyoldalúan csak negatívan érté
kelni, mint ahogyan azt Molnár Erik teszi. 

A történelmi tényeknek meg nem felelő, a marxista tör
ténetfelfogással ellentétes a függetlenségi harcok kirobbantá-
sánál a személyiségek szerepének olymérvű túlértékelése, aho
gyan ez Molnár Erik írásaiban szerepel. A Habsburg-ellenes 
harcok kirobbanásának fő okát ugyanis abban látja, hogy „egy-
egy nagyúr, mint Bocskai vagy Rákóczi, akit a bécsi udvar 
ostobasága, vagy erőszakossága kényszerít erre [tehát nem a 
gyarmatosító politika, vagy a magyarországiak érdekeinek hát
térbe szorítása, hanem egy csupán szubjektív tényező, az osto
baság!], vagy egy erdélyi fejedelem, mint Bethlen, akit hatalmi 
ambíciók töltenek el [tehát nem a magyar királyság visszaállí
tásának szándéka, a magyarországi abszolút monarchia meg
teremtésére irányuló törekvés, hanem egyszerűen csak hatalmi 
ambíció, szintén szubjektív tényező], fegyvert fog a Habsburg 
államhatalom ellen."76 Röviddel később ezt így fogalmazza meg: 
,,. . . egy-egy feudális nagyúr, Bocskai vagy Rákóczi Ferenc 
személyes körülményeitől hajtva mozgalmat indított a Habs
burg rendszer ellen" s „az elviselhetetlen viszonyok között élő 
parasztok nyomban fegyvert fogtak, és rátörtek a gyűlölt 
urakra és zsoldosokra."77 

Hosszan lehetne bizonyítani, hogy ez az ábrázolásmód 
mennyire helytelen szimplifikálása a történelmi folyamatoknak 
és mennyire szubjektív történetfelfogást takar. Ügy érezzük 
azonban, erre nincs szükség, annyira nyilvánvaló mindenki 
előtt, aki ismeri a tárgyalt korszak történetét és marxista tör
ténetszemlélettel értékeli azt. Itt csak néhány történeti tényre 
kívánunk röviden utalni. 

A Bocskai vezette szabadságharc kirobbanásának fő okait 
a következőkben foglalhatjuk össze: A magyar katonaság le 
váltása a mezei hadakban és a várakban. A fiskális perek, 

76 Molnár E.: Ideológiai ké rdések . . . Tör t . Szemle, 1961. 1. sz. 267. o. 
77 Molnár E.: i. m. Tört . Szemle, 1962. 1. sz. 4. o. 
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melyek a birtokos osztály létalapját, a birtokot kezdték veszé
lyeztetni, nem beszélve a fejvesztést kimondó ítéletekről, 
ami a birtokosokat még közvetlenebbül érintette. Az ellen
reformáció, amely nagy tömegben sújtotta a földbirtokosokat, 
polgárokat és parasztokat. (Itt utalunk ismét Pázmány 1622-es 
idézett jelentésére, miszerint ez időben Magyarország lakossá
gának kilenctized része protestáns volt.) Az idegen katonaság 
zsoldos terrorja, amely bár különböző mértékben, de minden 
társadalmi osztályt és réteget egyaránt sújtott. Az egyre kilá-
tástalanabbá váló 15 éves háború pusztításai. Mindezek osztály
érdekeket sértettek, s nem egy főurat, s nem „ostobaságból" 
fakadtak, hanem egy politika jellegéből. Csakis ilyen történelmi 
előzmények után következhetett be, hogy egy, személyében 
megtámadott főúr, Bocskai István önvédelmi harca országos 
méretű szabadságharccá fejlődhetett ki. 

Hasonló társadalmi mozgatóerők és okok robbantották ki 
a Rákóczi vezette szabadságharcot is. II. Rákóczi Ferenc fegy
verfogását megelőzte 1697-ben a hegyaljai kurucfelkelés, majd 
a Dráva menti és a Duna—Tisza közti paraszti megmozdulások, 
az 1698-as ugocsai fegyveres harc, 1699-ben a Nagybánya kör
nyéki megmozdulás, 1700-ban a Veszprém megyei szervezke
dés, 1702-ben a tiszaújlaki sóhivatal megrohanása, 1703 tava
szán a Mohács környéki zendülés, a tiszaháti felkelés stb. Csakis 
ilyen történelmi előzmények és körülmények között kerülhetett 
arra sor, hogy II. Rákóczi Ferenc fegyverbe hívó szavára egy 
ország lakosságának, különböző társadalmi osztályainak több
sége igennel válaszolt, s harcba indult az idegen elnyomás ellen. 
Enélkül e feudális nagyurak Habsburg-ellenes fegyverfogása 
nem haladta volna meg a Wesselényi-féle főúri összeesküvés 
társadalmi méreteit és jelentőségét! 

Nem fedi a történeti tényeket Molnár Erik azon állítása 
sem, hogy a magyar nemesség (így összességében, minden kü
lönbségtétel nélkül) nem akart a Habsburg uralkodótól elsza
kadni, s nem törekedett az ország egységesítésére. E kérdésről 
időrendi sorrendben a következőket olvashatjuk: 

„Ezek a felkelések a Rákóczi felkelés utolsó szakaszának 
kivételével, soha és sehol nem tűzték ki célnak a Habsburgok
tól való elszakadást, tehát az állami függetlenséget."78 A neme
sek „. . . a Habsburgoktól nem tudtak és — egyetlen remény
telen kísérletet nem számítva, nem is akartak elszakadni, előbb 
a török veszély, azután a Habsburgok túlereje és mindvégig a 

78 Molnár E.: i. m. Tört. Szemle. 1961. 3. sz. 267. o. 
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parasztháború fenyegetése miatt".79 Következő tanulmányában 
már egyenesen úgy teszi fel a kérdést: „Törekedett-e ez a ne
mesi osztály valaha is a Habsburg uralom idejében a Habsbur
goktól való elszakadásra, és ebben az értelemben az állami 
függetlenség helyreállítására? Nem, és osztályhelyzeténél fogva 
nem is törekedhetett." S ugyanígy megállapítja: „Az ország 
politikai egységesítésére nem törekedtek."80 A kritikákra adott 
válaszában ezen állításokat még megtetézi azzal is, hogy „ . . . a 
magyar nemesi földesurak önként, saját kezdeményezésükre 
»nemzeti .sérelmeik-« ellenére sem fogtak fegyvert a Habsburg 
hatalom ellen, se a Bocskai korban, se a Rákóczi korban és 
tartózkodtak ettől a közbeeső időben is."81 

E legutolsó megállapítást előrevéve, óhatatlanul is felmerül 
a kérdés, vajon milyen osztályhoz tartozónak tekinti Molnár 
Erik pl. Bocskai Istvánt, Homonnai Drugeth Bálintot, Mágócsi 
Ferencet, Bethlen Gábort, Thurzó Imrét, Thurzó Szaniszlót, 
Szécsi Györgyöt, Rákóczi Györgyöt, Illésházy Gáspárt, a Wes
selényi-féle összeesküvés tagjait, a bujdosók nagy részét, Thö
köly Imrét, Bercsényi Miklóst, II. Rákóczi Ferencet stb. . . . és 
hosszan sorolhatnánk azok nevét, akik a „magyar nemesi föl
desurak" közé tartoztak és önként fogtak fegyvert a Habsburg 
hatalom ellen. Több ezerre rúg azon magyar nemeseknek a 
száma, akik ezt a XVII., XVIII. század folyamán Molnár Erik 
állítása ellenére megtették, ami annyira közismert tény, hogy 
úgy érezzük, nem is szorul különösebb bizonyításra. 

Ami az állami önállóságra, a Habsburgoktól való elszaka
dásra és az ország egységesítésére irányuló törekvést illeti, elő
ször is tisztázni kell, hogy osztálytörekvésnek csak azt nevez
hetjük-e, amit egy osztály minden egyes tagja akar? Vélemé
nyünk, szerint ez nem kritériuma az osztálytörekvés meghatá
rozásának, mert ilyen talán soha nem is létezett a történelem 
folyamán. Általában mindig csak az osztály bizonyos része áll 
ki a törekvések mellett, s vannak olyanok is, akik különböző 
indítóokoktól vezérelve szembefordulnak osztályérdekeikkel. 

Ha a magyarországi birtokos osztályhoz tartozók többsé
gének érdekeivel ellentétben állt volna a Habsburgok elleni 
harc, egészen valószínűtlen, hogy a nemesség széles tömegei 
több évszázadon keresztül sorozatosan részt vettek volna ilyen 
küzdelmekben. Ha ezt feltételezzük, akkor nem marad más, 
mint hogy egy-egy izgága, renitens főúr, vagy erdélyi feje-

79 Molnár E.: i. m. Tör t . Szemle, 1962. 1. sz. 4. o. 
80 Moln\âr E.: Tör téne t szemlé le tünk nacional is ta m a r a d v á n y a i r ó l . Üj í r á s , 

1962. 11. sz. 1238—1239. o. 
81 Molnár E.: Válasz . . . (II.) ű j í r á s , 1963. 8. sz. 988. o. 
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delem szubjektív elhatározása irányította évszázadokon keresz
tül a magyar történelmet. Ennek elfogadása pedig a marxista, 
de minden valamennyire is tudományos történelemszemlélet 
teljes semmibevevése lenne! 

Azt kell tehát elfogadnunk, hogy azok a politikai célki
tűzések, amelyeket egy Bocskai István, Bethlen Gábor, II. Rá
kóczi Ferenc fogalmaztak meg, a magyar uralkodó osztály 
legalábbis jelentős részének politikai célkitűzését fejezték ki. 
Ezekben pedig megtalálhatjuk a Habsburgoktól való elszaka
dás, s az állam egységesítésének célkitűzését és csak a török 
veszély, valamint a Habsburg hatalom túlereje miatt kellett 
mérsékelni ezeket a célkitűzéseket, s megelégedni kompromisz-
szumos befejezéssel. (Itt csak utalni kívánunk olyan tényekre, 
hogy pl. Bocskai István 1605 tavaszán királyi koronát kért a 
Portától, Bethlent pedig már 1619 végén magyar királlyá akar
ták választani, s a következő év augusztusában királlyá is vá
lasztották.) Az eredmény elmaradása, vagy csak részben való 
teljesülése nem jelenti a célkitűzés, a törekvés hiányának ki
mondását akkor, amikor korabeli dokumentumok bizonyítják 
e célkitűzések meglétét.82 

Nem kis mértékben félrevezetők és a történelmi tényeket 
egyoldalúan ábrázolók Molnár Erik azon adatai is, amiket annak 
bizonyítására hoz fel, hogy ,,. . . a nemesi földesurak is rászedik 
a jobbágyokat, amikor a közös hazára való hivatkozással, vagy 
ígérgetésekkel maguk mellé állítják őket". (Azok a földesurak, 
akik Molnár Erik szerint soha önként nem akartak a Habsbur
gok ellen harcolni s akiket csak a jobbágyok kényszerítettek 
rá erre a harcra!) Bizonyító példaként felhozza, hogy: „Bocskai 
éppúgy kivégeztette utóbb a hozzá csatlakozott Lippai Balázs 
hajdúkapitányt, mint Rákóczi az elsők között melléje állott 
Kiss Albert jobbágy hadnagyot. Esze Tamás életét »véletlen« 
kuruc golyó oltotta ki."83 

(Mielőtt ezen felhozott példák részletes vizsgálatához kez
denénk, annyit előre kívánunk bocsátani, hogy véleményünk 
szerint e három megemlített személy egyéni sorsa még semmi
képpen nem bizonyítaná a jobbágyok részesedését a több év
százados Habsburg-ellenes felkelések folyamán.) 

82 L. pl. Bocskai 1606. szept. 18-i lev. I l lésházyhoz és I l lésházy 1606. dec. 
9-i lev. Bocskaihoz. (Tort. Tár , 1878. 333., 635. o.) Po r t a i k ö v e t e k 1605. m á j . 
24-i lev. Bocskaihoz (OL Esz terházy cs. It. Rep. 46. fasc. g,) Nyár i Pá l és Czobor 
Mihály 1606. aug. 29-i lev. I l lésházyhoz (Magy. Orsz. Emi. XII . k . 618—621. o.) 
I l lésházy 1606. dec. 23-i lev. Thurzó Györgyhöz (OL Thurzó es. lt. fasc. 69,) 
továbbá K a t o n a : Hist, er i t ica . . . 267. o.) Szekfű Gy.: Beth len Gábor , Bp. 1929. 
94—95. o. 105—Hl. o lda lakon idézet teket , Beth len 1621. m á r c . 22-i u tas í tásá t 
por ta i követéhez (Török—magyar á l l a m d k m á n y t á r , I. k. 274. o.) stb. 

83 Molnár E.i Válasz . . . (II.) Üj í r á s , 1963. 8. sz. 986. o. 
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Lippai Balázs kivégeztetéséhez szorosan hozzátartoznak a 
következő tények: Lippai Balázs féktelen természetű, fegyel
met nem tűrő katona volt, akit korántsem tekinthetünk a fegy
vert fogott jobbágyok képviselőjeként. Emellett gyanússá lett 
magatartása, mer t Basta császári hadvezérrel levelezést folyta
tott a harc alatt. Noha kivégeztetésénél kétségen kívül közre
játszott az a körülmény is, hogy személye gátjává vált a ne
messég nagy tömegű csatlakozásának, a döntő azonban fegyel
mezetlen, féktelen magatartása volt, mellyel aláásta a szabad
ságharc hadseregének fegyelmi helyzetét.84 

Kiss Albertet R. Várkonyi Ágnes így jellemzi a már idé
zett munkájában: .,. . . régi kuruc, a bűneiért körözött tolvaj és 
gonosztevő".85 Heckenast Gusztáv oly módon hozza kapcso
latba Kiss Albert halálának körülményeit az 1703 végi jobbágy-
zendülóssel: „Lehetséges, hogy ezzel függ össze a szabadságharc 
egyik kezdeményezőjének, Kiss Albertnek kuruc hadbíróság 
elé állítása és kivégeztetése."86 A Rákóczi szabadiságharc egyik 
elmélyült kutatója tehát csak lehetségesnek tartja ezt az össze
függést, megnyugtató bizonyítékot nem talált rá, hiszen Esze 
Tamás is ösztönzője volt ezeknek a megmozdulásoknak és 
mégsem érte hasonló sors. Mindenképpen fennáll tehát annak 
a lehetősége, hogy döntő mértékben a fegyelmezetlensége miatt 
került sor Kiss Albert kivégeztetésére,87 de Molnár Erik — nem 
tudni milyen ,,új adatok" birtokában — határozottan a jobbá
gyok részesedésének bizonyítékát látja Rákóczi részéről, s bár 
burkoltan, de az ő nyakába varrja Esze Tamás később bekövet
kezett halálát is. írja ezt arról a Rákócziról, akinek a jobbá
gyokkal szembeni magatartását úgy jellemzi a Molnár Erik 

84 L. Geréb L.: i. m. 265—.277. o. Veress E.: i. m. II. k . 1699., 1714., 1783. 
sz. leveleket , t ovábbá Sepsi Laczkó M.: Krónikája , Erd . Tör t . Adatok. III . k . 55. o 

85 R. Várkonyi Á.: i. m. 115. o. 
86 Egyetemi t a n k ö n y v , 1962. 341. o. 
87 Esze Tamás és Köpeczi Béla könyvében a következőket olvashatjuk 

Kis Albert elfogatásárói és kivégzéséről: „Rákóczinak ez a váratlan intézkedése 
azokra a panaszokra vezethető vissza, melyekkel Esze Tamás és Kis Albert 
hajdúit illették a falvakon elkövetett garázda cselekedeteik miatt . . . Esze Ta
más, de főleg Kis Albert regimentjében sok olyan fegyelmezelen katona volt. 
aki nem törődött azzal, tud-e élelmet adni az otthon maradott jobbágy vagy 
sem. A nemesség szakadatlanul panaszkodot rájuk, de a jobbágyság is elkese
redett a kurucság „istentelen fenekedése" miatt. Ez az állapot kettős veszélyt 
jelentett a szabadságharc számára: a nemeseknek alkalmat adott arra, hogy 
a felkelő jobbágyokat rossz színben tùÉgssék fel Rákóczi előtt és látszólagos 
jogalapot teremtsenek a jobbágyok eïlfm intézkedéshez: a jobbágyok pedig 
megriadtak az erőszakoskodásoktól és kezdtek elidegenedni a szabadságharc 
ügyétől. Rákóczi felismerte a veszélyt, rendet és fegyelmet akart teremteni. . . 
Esze Tamás . . . nem a fegyelmezetlen álkurucokkal, hanem Rákóczival volt egy 
véleményen a rend kérdésében. A fejedelem Esze Tamás ellen a vizsgálatot 
meg is szüntette. Kis Albertről azonban súlyos dolgok derültek ki, így az is, 
hogy ő volt egyik oka a szatmári szerencsétlenségnek, (1704. febr. 12.), Olyan 
soie bűn terhelte, hogy a hadbíróság halálra ítélte. Rákóczi nem adott kegyel
met neki, mert azt akarta, hogy égy ember kárán sokan tanuljanak." (Eíszie 
Tamás, Bp. 1951. 39—41. o.) 
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által hivatkozott R. Várkonyi Ágnes: „Tévedne az, aki meg
ismerve Rákóczi magatartását a regularizálás bevezetése ellen 
zúgolódó jobbágysággal szemben, embertelenséggel vádolná őt. 
A szegény emberek, földhözragadt jobbágyok személyes ügyeit 
mindig meghallgatja, s az ítéleteknél mély emberiesség ve
zeti . . . A garázdálkodó, a szegénységen élősködő csapatoknál 
pedig nem a közkatonát, vagy a hajdút, hanem a főtisztet 
hibáztatja." Ugyanakkor tárgyilagosan rámutat arra is, hogy: 
„Rákóczit a szemben álló osztályérdekek, a jobbágyság és ne
messég ellentétének tüzében mindig a nemzeti egység eszméje 
vezeti^ De mert főnemes, a nemzeti összefogás érdekében a 
nemesség felé tesz engedményeket."88 Mindehhez még csak azt 
kívánjuk hozzáfűzni, hogy ha Rákóczi nem szabott volna határt 
a jobbágyok osztálytörekvéseinek, akkor történelmünkben nem 
szabadságharc vezetőjeként, hanem parasztforradalom vezére
ként tar tanánk számon. 

Esze Tamás halálának pontos körülményeit még máig sem 
tisztázta a történetírás. Annyit tudunk, hogy halála előtt két 
hónappal, 1708. március 24-én Rákóczi családjával együtt ne
messé tette. Élete utolsó napjaiban Nyitra alatt táborozott. 
Halála május 27-én következett be, amikor is több kuruc ezred 
katonái egymással összevesztek s Esze Tamás közéjük ment 
rendet teremteni. Az egykori okirat így számol be a vizsgálat 
eredményéről: „Szeghiny Esze Tamás szerencsétlen esetét úgy 
referáljuk urunk [ti. Rákóczi] előtt, hogy Urban Czelder hajdúi 
szegény Esze hajdúival összve veszvén annyira, hogy merő 
természet szerint való ellenségként puskáztak egymásra; vég
ű r e semmiképpen nem csillapíthatták őket, hanem a várbul 
az ágyúkat neki forgatták. Kinek alkalmatosságával Esze Tamás 
is közibe menvén, hogy csillapítsa őket, de reá semmit sem 
hajtottak, sőt közönségesen reá támadván, magát is megölték." 
„Rákóczi a hála és a megbecsülés szép tettével emelt emléket 
első fegyvertársának, a szabadságért harcoló jobbágyok vezé
rének" — olvashatjuk Esze Tamás életrajzában. Halála után 
ezredét a testőrök a palotás regimentjébe osztották be. Szülő
faluját, Tarpát pedig hajdúvárosi kiváltságokkal ruházta fel a 
fejedelem. Rákóczi privilégiuma érvényben tartja Tarpa mene
dékváros jellegét a szökött jobbágyok számára.89 

Ennyit tudunk e három ember halálának körülményeiről 
s ezek az adatok semmiképpen sem támasztják alá Molnár Erik 
állításait, aki halálukat a jobbágyság rászedésének bizonyíté-

88 R. várkonyi A.: i. m. 171—172. o. 
89 Esze T.—Köpeczi B.: i. m. 79—82. o 
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kaként hozza fel Bocskai és II. Rákóczi Ferenc ellen. Ha ezt 
előttünk ismeretlen új adatok alapján tette, azt mindenképpen 
elő kellett volna tárnia, mert így állítása meglehetősen bizony
talan s ellentmond az eddig ismert tényeknek. 

Bár szubjektív szempont, de azért figyelmet érdemel Mol
nár Erik azon megállapítása is, hogy kit tekintettek a XVII— 
XVIII. században árulónak. Azt írja ugyanis: „Nem azt tekin
tették árulónak, aki az állami függetlenséget a Habsburgokkal 
szemben elalkudta, mint a katolikus főurak, vagy akár a törö
kökkel paktált, mint Bocskai és Bethlen. Az áruló az volt, aki, 
mint ama Székely György, az osztályellenség, a jobbágyok 
oldalára állott, vagy a jobbágy, aki az úri hatalom ellen fel
kelt."90 

Azzal most nem kívánunk bővebben foglalkozni, hogy 
az említett esetekben a történelmileg szükségszerű és kényszerű 
török szövetséget egyszerűen „paktálásként" felfogni meglehe
tősen történelmietlen vulgarizálásnak tartjuk, mer t azzal egy. 
a közelmúltban megjelent tanulmány részletesen foglalkozott.91 

Úgyszintén azt sem kívánjuk bővebben részletezni, hogy ami
kor egy roszág súlyos harcot folytat az idegen elnyomó ellen, az 
ellenség oldalán álló országlakosok cselekedete véleményünk 
szerint azért mégis több valamivel az állami függetlenség egy
szerű elalkudásánál. (S csak széljegyzetként utalunk a fogalma
zás pontatlanságára is, mert nem derül ki egészen világosan, 
hogy Molnár Erik kit ta r t árulónak?) Itt most csupán azt kíván
juk vizsgálat alá venni, hogy valójában kit is tekintettek ebben 
a korban árulónak? S beszéljenek e kérdésről maguk a korabeli 
források. 

Belgiojosó, felső-magyarországi főkapitány azt írja 1604. 
október 17-i levelébéen Báthory Istvánnak Bocskai önvédelmi 
harcáról: „Nagyságodnak akarnánk tudtára adnunk Bocskai 
áruitatását... Ilyen nagy áruitatást ezen a földön ember nem 
ha l lo t t . . ,"92 

Homonnai Drugeth Bálint 1605. szeptember 26-án azt írta 
Najlójába a Nagyszombatban levő császárpártiakról: „ez árui
tatás pedig lett egynehány bennlakó árulóknak régtől való for
ralásokból .." ,"93 

90 Molnár E.: I deo lóg ia i k é r d é s e k . . . T ö r t . S z e m l e . 1962. 3. sz. 266. o. 
91 L. Dr. Nagy L.: Adalékok a XVII. századi Habstourg-ellenes függetlenségi 

harcok értékeléséhez. (A török szövetség problematikája a Bocskai, Bethlen és 
I. Rákóczi György vezette küzdelmekben. (Hadtört. Közi. 1963. 2. sz. 185—224. o.) 

92 OL. E s z t e r h á z y cs. lt. R e p . 77. fesc. E . 
93 Benda K. : i. m. Okmánytár 113. o. 
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Bethlen a Habsburg-pártiakról: 
1621. április 29-i, Rákóczi Györgyhöz írt levelében: „Mely 

hitetlenül és embertelenül írjon az áruló kegyelmednek meg
olvastam stb."94 1621. május 10-i levele Kassáról Thurzó 
Györgyhöz: „Ezen a földön szép állapot vagyon, minden vár
megyék készen vannak . . . oly igen abhorreálnak az némettől 
és úgy haragusznak az árulókra, melyet el nem hinne különben, 
hanem ha látná szemeivel, nem kell őket a defectiótól félteni" 
„. . . az ország palatínusa több, véle egyet értő latrokkal hazá-
jok veszedelmével, szabadságoknak elromlásával a szegény or
szágot pártütéssel fegyver által akarták subjugálni, az német
nek . . ,"95 

Az állam függetlenségét „elalkudó" Károlyi Sándorról: 
„Megfizeti még árát az árulásnak, kipótolja maradéki Esze Ta
másnak."96 

Számos ilyen adatot lehetne még felsorolni, amelyek mind 
azt bizonyítják, hogy nemcsak árulónak tekintették, hanem 
annak is nevezték a XVII—XVIII. században az ellentáborban 
állókat. Persze, a marxista történetírásnak el kell döntenie azt 
a kérdést, hogy a Habsburg-ellenes függetlenségi harcok idején 
a Habsburgok ellen, vagy a Habsburgok mellett harcolókat 
tekintjük-e árulóknak, mert számunkra, materialista, marxista 
történészek számára szükséges, „. . . hogy az események minden 
megítélésénél közvetlenül és nyíltan egy bizonyos meghatáro
zott társadalmi csoport álláspontjára helyezkedjünk".97 Engels 
például a német parasztháborúról írt munkája előszavában 
megállapítja: „Azokkal az osztályokkal és osztályfrakciókkal, 
amelyek 1848-at és 1849-et mindenütt elárulták, már 1525-ben, 
bár alacsonyabb fejlődési fokon, mint árulókkal találkozunk." 
Engels szavaival mi is mondhatjuk, hogy Magyarországon a 
földbirtokosoknak azzal az osztályfrakciójával, amely 1848—49-
ben elárulta a magyar polgári forradalmat és szabadságharcot, 
már korábban is találkozhatunk. 

Vitacikkünk végére érve, annyit kívánunk még egyszer 
leszögezni, hogy Molnár Erik tárgyi tévedésekben és ellent
mondásokban bővelkedő, elméletileg a marxista történelem
szemlélettel több ponton ellentétbe kerülő koncepcióját, a t é 
nyekkel összhangban nem álló megállapításait válaszadása után 
sem tudjuk elfogadni. 

94 Szilágyi S. : Be th len Gábor pol i t ikai levelei. Bp 1879. 290. o. 
95 TJo. 292., 294. o. 
96 Esze T.—Köpeczi B.: i. ,m. 83. o. 
97 Lenin: Művei, I. k, Bp. 1951. 424. old. 
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KÖZLEMÉNYEK 

A HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR ANYAGÁRÓL 

A Hadtörténelmi Levéltár „őse" az első világháború ideje 
alatt kezdte meg működését, a Honvédelmi Minisztérium l/a. 
osztályaként. Ennek az osztálynak a honvéd és a m. kir. nép
felkelő seregtestek harctéri iratanyagának lemásolása és a má
solatok megőrzése volt a fő feladata, mivel az eredeti iratokat 
Béosbe kellett továbbítani. 

1918 nyarán és őszén elkezdődött a levéltár szervezetének 
kialakítása, majd a Hadügyi Népbiztosság 1919. április 8-án 
kiadott rendelete alapján önálló intézményként kezdte meg 
működését. 

A Horthy-korban a levéltár és múzeum egy ideig a fő
vezérség, azután pedig a Honvédelmi Minisztérium alárendelt
ségében működött. Helyileg az Országos Levéltár épületében, 
annak III—IV. emeletén volt „elszállásolva". Az iratanyag egy 
részét 1944 őszén, a háborús események folytán, Balatonfüredre 
és Sümegre, majd később Csepreg és Bük községbe szállítot
ták, másik része visszamaradt az Országos Levéltár épületében. 
Ez utóbbi helyen az épületet ért bombatalálat folytán az irat
anyag is megrongálódott. 

1946-ban a Honvédelmi Minisztérium a jelenlegi épületet 
jelölte ki a levéltár céljaira. Ezzel végleges otthonra talált a 
Hadtörténelmi Levéltár tulajdonában levő nagymennyiségű, ér
tékes forrásanyag. Az épületen belül kezdetben rosszak voltak 
az elhelyezési viszonyok, raktárátépítési és korszerűsítési mun
kálatok folytak stb., s így az iratanyagot többször is költöztetni 
kellett, ami nem használt épségének. 

1918 előtti levéltári anyagunk nagy része a már említett 
első világháborús iratmásolatokon kívül az 1926. május 28-i 
badeni levéltári egyezmény értelmében került birtokunkba a 
bécsi Kriegsarchivból. Már a trianoni békeszerződés is megha
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tározta,1 hogy a monarchia felbomlása folytán milyen magyar 
vonatkozású iratok illetik meg hazánkat. A badeni egyezmény
ben azután Ausztria kötelezte magát ezen iratok átadására, a 
közös vonatkozású iratokat illetően peďig abban állapodtak 
meg, hogy ezek Bécsben maradnak, de a magyar kormány meg
felelő számú megbízottat rendel ki a magyar szellemi tulajdont 
képező hadtörténelmi iratanyag gondozására, válogatására és 
mikrofilmezésére. A Hadtörténelmi Levéltár (Intézet) Bécsi Ki
rendeltsége — a második világháború alatti és utáni kisebb 
megszakítástól eltekintve — azóta is működik.2 

A jelenlegi szerzeményezés és anyagszaporulat egyrészt a 
HM Központi Irattár által átadásra előkészített regisztratúrák3 

átvétele, másrészt hazai és külföldi begyűjtések, illetőleg ma
gánosok, vagy közvetítők által megvételre felkínált iratok vá
sárlása útján történik.4 Ezenkívül elvétve egyes hivatalos szer
vek vagy levéltárak5 részéről történő iratátadás révén is gya
rapszik levéltári anyagunk. Ritkán ugyan, de előfordulnak 
egyes személyek részéről adományozások is. 

Van az anyagszaporulatnak egy rendkívüli formája is. Több 
esetben kerültek elő olyan iratanyagok, amelyek létezéséről 
addig nem tudtunk. Ilyen volt a Nemeskéri Kiss-család iratai
nak — a későbbiek során részletesebben ismertetett — meg
találása, s hasonló módon bukkant elő 8—10 évvel ezelőtt is 
iratanyag a volt Kilián-laktanya pincéjéből és a királyi vár 
romjai alól. Legutóbb — 1963 őszén — a Komárom melletti 
monostori erődből került elő a második világháború utolsó 
szakaszában odarejtett, a 101. honvéd vasútépítő ezred zászló
aljainak anyaga. 

Jelen ismertetésünknek nem célja az itt őrzött iratanyag
ról, s az itt folyó munkáról részletes beszámolót adni. Mind
össze azt szeretnénk elérni, hogy felkeltsük, illetőleg fokozzuk 
az érdeklődést a hadtörténelmi vonatkozású témák iránt. Ennek 
érdekében ismertetjük a 39 2326 csomót kitevő levéltári anya-

1 A békeszerződés 177. cikkelye. 
2 A Hadtörténelmi Levéltár történetére vonatkozólag lásd bővebben: Hetes 

Tibor: A Hadtörténelmi Intézet Levéltára (Hadtörténelmi Közlemények 1954. 
3—4. sz.) és Kun József szds.: 40 éves a Hadtörténelmi Levéltár (Hadtörténelmi 
Közlemények 1959. 1. sz.) 

•i Regisztratura = valamely szerv, intézmény, hivatal ügyvitelében szerve
sen keletkezett iratanyag. 

4 Minden évben kap bizonyos összeget a Levéltár szerzeményezési célokra. 
5 Mind az Országos Levéltár, mind pedig a vidéki levéltárak eljuttatják 

hozzánk a rendezések, stb. kapcsán előtalált, gyűjtőkörükbe nem tartozó — 
Icatonai vonatkozású iratokat. 

6 A mennyiség az 1963. évi állapotok szerint. A jelenleg folyó rendezés 
(HM iratai) befejezése után ez a szám. módosulni fog. 
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gunkból azokat, amelyeket legfontosabbaknak vagy legérdeke
sebbeknek gondolunk. 

Levéltárunk legrégibb forrásanyaga az úgynevezett „Török
kori gyűjtemény",7 mely a török hódoltság és a török háborúk 
iratait tartalmazza, s az 1441—1789-ig terjedő éveket foglalja 
magában. Mindössze 9 csomóból áll. A kutathatóságot és az 
iratok nyilvántartását az iratjegyzékek biztosítják. Az iratok 
legnagyobb része a Mohácsof követő török megszállás idejéből 
származik. A török hódoltság utolsó évtizedeiből való iratok 
a törökök végleges kiűzésével járó hadműveletekről és ezzel 
összefüggő egyéb eseményekről szólnak. 

Az 1441—1527 közötti évek iratairól csak fotókópiáink van
nak, melyek eredetijét Bécsben őrzik. Legelső eredeti iratunk 
1528. január 1-ről való. Ebben Cazianer János8 jelenti Ferdi
nánd királynak, hogy Raditsch kapitány lovassága már Kassá
nál portyázik, s Huszt és Terebes kastély, sőt maga Kassa is 
veszélyben forog. 

Ezen korai időszak legérdekesebb iratai közé tartozik 
I. Ferdinándnak Jurisits Miklóshoz intézett német nyelvű le 
vele. Ebben az 1528. május 3-án kelt levélben közli a király 
Jurisits Miklóssal, hogy ráruházza a főkapitányságot (Feld-
hauptmannschaft) a Magyarországot veszélyeztető török ellen 
Erdélyben felállítandó hadsereg fölött.9 

Ugyancsak a török korból származik legrégebbi magyar 
nyelvű i ratunk is.10 Ez Jakosich kapitány 1552. július 5—10. 
között kelt levele Drégely várára vonatkozólag.11 

A Rákóczi-szabadságharc történetére vonatkozó forrásanya
gunk a „Kuruckori gyűjtemény". Kuruc és császári i ratanya
got tartalmaz az 1703—1711. közötti évekből. Az iratok nagy
része gépelt másolat vagy fotokópia,12 eredeti okmány kevés 

7 Gyűjtemény = meghatározott céllal és meghatározott szempont szerint 
kiemelt és összegyűjtött, egymással szervesen össze nem függő iratok mester
ségesen egybefogott csoportja. A gyűjtemény vonatkozhat egy adott korra is. 

8 Cazianer János I. Ferdinánd hadvezére, szül. éve bizonytalan, megölték 
1539-ben, 1529-ben sikerrel védte Bécset a török' ostrom ellen, s azontúl ő lett 
az összes magyar hadak fővezére. 

9 Az 1930-ban Budapesten megjelent ,,A m. kir. Hadtörténelmi Levéltár 
iratanyagának áttekintése" a levéltár legrégibb eredeti iratának .— tévesen — 
ezt a leveelt említi, holott a két dátum — 1528. január 1. és május 3. — közötti 
időből 13 eredeti iratunk van. 

10 Ez tulajdonképpen a legrégibb ép állapotban megmaradt magyar 
nyelvű iratunk. Van még egy ezt megelőző, 1552. július 1-ről származó is, de 
ez erősen megrongált, jóformán töredékes állapotban van. 

11 Jakosich Ferenc kémlelő portyájáról jelenti a váci püspöknek és Teufel 
Erasmusnak, a Léva mellett veszteglő királyi sereg parancsnokának, hogy 
„az bassa Immáron dregheol alath wagyon". 

12 A fényképek közül megemlítjük a máramarosi levéltár Rákóczi-kori 
anyagának fotókópiáit. 

11* 519 



van közte. Mindössze 3 csomónyi iratanyagból és egy tárgy
mutatóból áll.13 

Történelmi forrásértéke és hatalmas mennyisége miatt is 
feltétlenül említést kell tennünk a General Commando levél
táráról.14 Közel két évszázadot foglal magában. Ezen időszak 
legfelsőbb magyarországi katonai közigazgatásnak és hadszer
vezésének legfontosabb dokumentumait tartalmazza. 

Az egyszerűség kedvéért a teljes anyagot General Com-
mandónak szoktuk nevezni, noha elnevezésében az idők folya
mán többször is történt változás. 

Működését 1740-ben kezdte meg — székhelye Pozsony 
volt, majd 1784-től Buda —, General Kommando für Ungarn 
(Magyarországi Főhadparancsnokság), illetőleg General Com
mando Hungarn elnevezéssel. Lényegében megszakítás nélkül 
működött egészen 1883-ig, majd 1884-ben az örökébe lépő IV. 
hadtestparancsnofeság („IV. Korpskommando in Budapest") 
vette át iratanyagát és módosított funkcióját. Ezen a néven 
működött 1914-ig.15 

A General Commando iratanyagához kapcsolódik még a 
General Commando jogi osztályának, a tulajdonképpen önálló 
országos katonai törvényszéknek 1802—1871-ig terjedő 2041 
csomót kitevő anyaga. (1802—1854-ig: Judit ium Delegatum Mi-
litare, 1855—1871-ig: K. k. Militär-Landes-Gericht néven). Ezt 
az iratanyagot 1928 elején vette át a Hadtörténelmi Levéltár 
a fővárosi levéltártól. 

A General Commando levéltárának összmennyisége 11 446 
csomó. Ebben, a már említetteken kívül a Genie und Fortifica
tions Direktion16 (1803—1894), és egyes kisebb egységek, pl. 
csendőrezredek, alapítványok, hagyatékok, csapatok stb., anyaga 
is benne van. 

Az iratanyag egyes ügycsoportjai a szorosan vett katonai 
vonatkozáson túl értékes dokumentumokat tartalmaznak a köz
biztonsággal, a térképészettel, az adózással, az igazságüggyel 
stb. kapcsolatban. Ugyancsak érdeklődésre tar thatnak számot 
pl. a — XVIH. század végén és a XIX. század elején osztrák 
fogságba esett — francia hadifoglyokra vonatkozó iratok is. 

13 A mutató végén jegyzék van a bécsi Kriegsarchivban levő magyar vonat
kozású iratokról. 

14 Levéltárnak nemcsak az iratok megőrzésére szolgáló intézményt nevez
zük, hanem az egyes jogi személyek, vagy hivatalok működése során keletke
zett és a folyó ügyvitelben már feleslegessé vált összetartozó iratokat is, 
amennyiben ezek fonónál nagyobbfokú irategyüttest alkotnak. 

15 E szervről bővebben lásd: Böhm Jakab: A „Magyarországi Főhadpa- ' 
ranosnokság" levéltára. Megjelent: a Hadtörténelmi Intézet értesítője 1957. 1. 
számában. 

16 Erődítési és Mérnökkari Igazgatóság. 
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Ezek az iratok esetleg fényt vethetnek a hadifoglyok magyar
országi kapcsolataira és ténykedésére. A segédkönyvek száma: 
3517. Ezek évek szerint nyertek elhelyezést. Minden egyes 
könyvről katalóguscédula készült.17 

A tudományos érdeklődés sajnos messze elmarad attól a 
felhasználási lehetőségtől, amit az iratanyag gazdagsága által 
nyújthatna. Valóságos kincsesbánya ez, amely arra vár, hogy 
szakavatott kezek feltárják, felszínre hozzák rejtett értékeit. 
Jellemző az anyag forrásértékére, hogy a legkülönbözőbb téma
körökre is eredménnyel végeztek benne kutatást.18 

Különböző szervek, intézmények is fordultak hozzánk 
olyan kérdésekkel, melyekre választ a General Commando ira
tai alapján adtunk. Pl. a pozsonyi várra vonatkozó tervrajzok 
fotókópiáit átadtuk a pozsonyi tudományos akadémiának, a 
Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet kérésére pedig a 
Citadella vízellátására vonatkozó iratok egy részét kerestük ki 
a General Commando levéltárához tartozó Erődítési és Mérnök
kari Igazgatóság anyagából. (Másik része és a tervrajzok az 
iratainkon talált jelzet alapján a bécsi Kriegsarchivból kerültek 
elő.19) 

Mennyiségileg nem nagy, de történelmi értékben annál 
jelentősebb az 1848/49-es forradalom- és szabadságharcra vo
natkozó gyűjteményünk. A teljes iratanyag 59 csomó. Ebből 
időrendben van 48 csomó (1848. január 4-től 1849. december 
31-ig bezárólag). Itt találhatók meg a tavaszi hadjáratra és más 
hadműveletekre vonatkozó iratok, A hadműveleti anyag főleg 
kézzel írott eredeti harcintézkedéseket, harc jelentéseket, had
rendeket, napiparancsokat és létszámkimutatásokat, fegyver- és 
lőszergyártási táblázatokat, valamint kémjelentéseket tartalmaz. 
Ez a forrásanyag a maga csonkaságában is számos érdekes vagy 
esetleg eddig nem ismert adalékot szolgáltathat a kutatók szá
mára. 

A hadműveleti iratoknak számottevő és felette érdekes 

17 A General Commando levéltárával kapcsolatos részletesebb ismertetése
ket lásd még: Levéltári Közlemények 1937. K. László József: Az 1740-ben fel
állított Főhadparancsnokság, továbbá: a Hadtörténelmi Intézet értesítője 1957. 1. 
számában Böhm Jakab: A „Magyarországi Főhadparancsnokság" levéltára, vala
mint: A m. ikir. Hadtörténelmi Levéltár iratanyagának áttekintése Bp. 1930. 

18 Pl. dr. Takáts László orvosalezredes: Az utolsó nemesi felkelés csapat
egészségügyi szolgálatának működése 1809-ben c. tanulmányához (Különlenyomat 
a Honvédorvos 1962. XIV. évf. okt.—dec. számából), Dr. Böhm Jakab: Adalékok 
az 1863—64. évi lengyel felkelés magyarországi támogatásához c. tanulmányá
hoz (Megjelent a Hadtörténelmi Közlemények 1964. 1. számában), és dr. Nagy
rév! György: Buda, Párizs, Moszkva. Sorsfordulók az első ejtőernyős (André 
Jaques Garnerin) életében c. cikkéhez (Élet és Tudomány, 1959. 14—16. sz.), a 
General Commando levéltárában talált értékes adatokat. 

19 Lásd erre vonatkozólag részletesebben Bendefy László: A levéltári ku
tatás a népgazdaság szolgálatában (Levéltári Szemle, 1961. 3—4. sz.) c. cikkét. 
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részét képezi a Kossuth és Görgey közötti levelezés, amely 
egyúttal sok köztörténeti adatot is szolgáltat az akkori politikai 
viszonyokkal kapcsolatban. 

A hadműveleti forrásanyag legkevésbé hiányos része az, 
amely az 1849 március végén meginduló diadalmas tavaszi had
járat harctéri eseményeire vonatkozik. 

Az időrendbe nem sorolható iratok között keltezés nélküli 
iratok, hadrendek, vázlatok, nyomtatványok (proklamációk, fal
ragaszok, röpcédulák), Windischgrätz, Jeliasich, Schlick, Vogel 
stb. egyes iratainak magyar fordításai, illetve kivonatai, vala
mint 48-as honvédekről szóló névjegyzékek találhatók. 

Jelentős történelmi értéket képvisel levéltárunk Bach- és 
úbszolutizmus-kori iratanyaga is, amely az 1849—1869-ig ter
jedő éveket foglalja magában. 

Az egykor gyűjteményként kezelt anyag az íratok jellege 
szerint a következő két nagy csoportra osztható: 

I. Császári-királyi hadbírósági, rögtönítélő és egyéb kato
nai bírósági iratok az 1848/49. évi forradalom és szabadsághar
cot követő évekből. A következő jelentősebb f ondókból áll: 
aradi, pesti, nagyváradi, pécsi, kassai és pozsonyi hadbíróságok. 

Eendkívül érdekes a fentiekhez kapcsolódó rögtönítélő bí
róságok anyaga is, pl. a győri, gyöngyösi, kecskeméti és nagy
kanizsai. 

A hadbírósági iratok közül különösen érdekes a Batthyány 
Kázmérra, Sillye Gáborra, Váradi Gáborra, Duschek Ferencre. 
Kuhn Gotthardra vonatkozó anyag. 

Az egyéb katonai bíróságok irataiból említésre méltó Ne-
deczky István (1864), Wollenhofer Gyula (1863—64), Varga Ist
ván (1850) és lovag Schönfeld Károly peranyaga. 

II. A 3. hadseregparancsnokság és más katonai parancsnok
ságok iratai. Főként vizsgálati, kitüntetési és jutalmazási ügyek 
jellemzik az anyagot. Itt található a temesvári, nagyszebeni, 
budai stb. General Commando Bach-kori anyagtöredéke is. 
A budai General Commando érdekessége a magyar emigrációra 
vonatkozó kémjelentések az 1861—1865 közötti évekből. 

Figyelemre méltók még a Bach-kori katonai kerületi pa
rancsnokságok iratai (pesti, pozsonyi, soproni, kassai és nagy
váradi), és végül a 3. hadseregfőparanesnokság (3. Armee-Ober-
Commando) anyaga, illetőleg ezen belül a Polizei Section (1850 
—51), a Justiz Section (1848 és 1849—51) és a Civil Section 
iratai. 

A Bach-korszak és az abszolutizmus időszakának értéke
sebb dokumentumai közé tartoznak még a politikai szemqponť 
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ból rendőri megfigyelés alatt álló negyvennyolcasok nyilván
tartási lapjai, Libényire és társaira vonatkozó peres anyag, s 
az olaszországi magyar légió iratai (1860—62). 

A Bach-kori iratanyagot annak idején Bécsből kaptuk. 
Valószínűleg ez a magyarázata annak, hogy a legérdekesebb 
perek — pl. Bat thyány Lajos, Madách Imre, Vörösmarty Mi
hály — anyaga nincs meg. 

A teljes Bach- és abszolutizmus-kori anyagunk 312 csomót 
tesz ki, amelyet kiegészít még 120 segédkönyv. Kutatottsága, 
ha nem is vetekszik az 1848—49-es szabadságharcéval, de meg
közelíti azt. 

A General Commando után a M. kir. Honvédelmi Minisz
térium (1867—1945) levéltára foglalja magában a legnagyobb 
iratmennyiséget, körülbelül 10 000 csomót.20 Ebben nincs benne 
a polgári demokratikus forradalom és a Magyar Tanácsköztár
saság Honvédelmi Minisztériumának (a Hadügyi Népbiztosság
nak) anyaga. 

A kiegyezés után létrehozott M. kir. Honvédelmi Minisz
térium 1867-ben és 68-ban még csak ideiglenesen működött, s 
végleges szervezést 1869-ben nyert. 1872-től kezdve csaknem 
minden évben szaporodott az ügyosztályok száma. 

A minisztérium iratanyagában megtalálhatók a hadüggyel 
és honvédelemmel kapcsolatos rendeletek, jelentések, intézke
dések, s a honvédség szervezetére vonatkozó adatok.21 

Az ügyosztályok közül csupán néhány fontosabbra szeret
nénk a figyelmet felhívni. Mindenekelőtt az elnöki osztályra, 
amelynek szerteágazó feladatai közé tartozott a minisztérium 
összes elvi ügyeinek intézésénél az összhang biztosítása; a köz
ponti igazgatás; a minisztérium belszervezetének ügyei; a szol
gálati szabályzattal kapcsolatos ügyek; a Magyar Vöröskereszt 
Egylettel kapcsolatos elvi ügyek; a honvéd közigazgatási szol
gálat elvi irányítása; egyesületi, sajtó- és rádióügyek. 

A hadseregszervezés tanulmányozásához nélkülözhetetlen 
forrásul szolgál az 1. osztály iratanyaga, amely a honvédség 
szervezésén kívül karhatalmi és mozgósítási ügyekkel is fog
lalkozott. 

Meg kell említenünk még a tiszti személyi ügyekkel fog
lalkozó 2-es, illetőleg 8-as, a legénységi ügyekkel foglalkozó 

20 A végleges mennyiséget a most folyó rendezés befejezése után kapjuk 
meg. 

21 A Honvédelmi Minisztérium (és részben a Vezérkari Főnökség) irat
anyaga alapján készült Tóth Sándor szds.: A Horthy-hadsereg szervezete 192Û— 
1944 c. tanulmánya (Hadtörténelmi Közlemények 1958. i—2. és 3—4. sz.), továbbá 
dr. Csima János őrgy. : Adalékaik a Horthy-hadsereg szervezetének és háborús 
tevékenységének tanulmányozásához (1938—1945.). (Bp. 1961.) c. munkája is. 
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3-as, illetőleg 10-es, a katonai büntető igazságszolgáltatással 
foglalkozó 15-ös, illetőleg 13-as ügyosztály iratanyagát. 

Számtalan dokumentum található a minisztérium levél
tárában a hadseregfejlesztésre, a hadiipari kapacitásra és az 
élelmezésre vonatkozólag. Számottevő a törvényelőkészítéssel 
és közjogi kérdésekkel, valamint a képző- és nevelőintézetek 
ügyeivel kapcsolatos forrásanyag is. 

Természetesen, az itt kiragadottakon kívül még számos 
olyan ügyosztálya van a minisztériumnak, amelynek iratanyaga 
a kutatók, történészek érdeklődésére számíthat. Az utolsó két 
esztendőben pl. nagy érdeklődés nyilvánult meg a katonai 
egészségüggyel foglalkozó 12-es osztály (1920—1944), továbbá 
a hadifoglyok és katonai internáltak ügyeivel foglalkozó 2l-es 
osztály (1939—1944) anyaga iránt. 

A kiegyezést követő évektől az első világháború végéig ter
jedő korszak jelentős katonai dokumentumait tartalmazza a 
M. kir. Honvéd Főparancsnokság fondja22 is (1869—1918), 
amely 812 csomóból, s 296 segédkönyvből áll. 

Első ízben a honvédségről szóló 1868. XLI. te. szabályozta 
a honvédség főparancsnokának jogait és kötelmeit.23 

Hatásköre kiterjedt a katonai kiképzés vezetésére, a fe
gyelmi felügyeletre, az állomány és hadikészletek nyilvántar
tására. Az iratok között ennek megfelelően főleg a kiképzéssel 
és a fegyelem megszilárdításával kapcsolatos intézkedéseket ta 
lálunk, továbbá személyi ügyekben — pl. a kerületi parancs
nokságoktól érkező előléptetési javaslatokra — adott vélemé
nyezéseket. 

A honvédelmi miniszter saját rendeleteit a honvédség fő
parancsnokán keresztül intézte a katonai hatóságokhoz, s 
ugyanazon úton vette azok jelentéseit. Ez utóbbi a hatásköré
hez tartozó ügyekben a honvédhatóságokkal és csapatokkal ren
delkezhetett ugyan, de fontosabb rendelkezéseiről egyúttal a 
honvédelmi minisztert értesíteni tartozott. 

A Honvéd Főparancsnokság 1918-ig működött, nagyobb 
szervezeti változások nélkül. 

Az első világháború kitörésének 50. évfordulója föltehetően 
ismét ráirányítja a figyelmet a levéltárunkban őrzött, erre 
vonatkozó becses forrásanyagra. Az I. világháborús gyűjtemé
nyünk 4152 csomót foglal magában. 

22 Az egyazon személy, vagy szerv által létrehozott irategyüttes iratainak 
összességét fondnak, létrehozóját fondképzőnek nevezzük. 

23 Az 1868. évi törvények gyűjteménye. Pest, 1871. XLI. te. 
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Az iratok között megtalálhatók a különböző frontok had
műveleti jelentései, a magasabb parancsnokságok harcintézke
dései, csapatok és alakulatok napi jelentései és naplói, külön
féle — szervezési, anyagi és létszám kimutatások stb. Több
kötetes mű, számos tanulmány és ismertetés jelent már meg 
az első világháborús iratanyag alapján, mégsem szabad azt 
hinni, hogy ezek az iratok már nem adhatnak újat a kutatók
nak. Ma is lehetnek még kiaknázatlan területei s értékei az 
anyagnak, mint ahogy a legutóbbi évek során is kerültek elő 
a frontbarátkozásra, s az internacionalistákra vonatkozó fontos 
dokumentumok. Nem kevésbé értékes adatok találhatók az 
anyagban a monarchia felbomlására, s a forradalmi mozgalmak 
terjedésére a katonák között. 

Meg kell említenünk még, hogy az I. világháborús gyűj
teményünk jelentős része iratmásolat.24 

A felszabadulás után az egyik legsűrűbben kutatott levél
tári anyagunkká vált a polgári demokratikus forradalom és a 
Magyar Tanácsköztársaság iratainak gyűjteménye. Előbbi 53, 
utóbbi 108 csomóból áll. Nem áll módunkban ezen a helyen 
e két időszak valamennyi fond j át ismertetni, ezért csak hármat 
emelünk ki belőle. 

Magyar Hadügyminisztérium iratai. (1918. november 1— 
1919. március 21.) A minisztérium a polgári demokratikus for
radalom győzelmével létrehozott önálló magyar hadügyi szerv 
volt, amely legfelső fokon intézte a hadsereg és a honvédelem
mel kapcsolatos kérdéseket. Működése során többször átszer
vezték. Iratai között a szokványos miniszteriális ügykörön tú l 
a polgári demokratikus átalakulásra jellemző dokumentumokat 
is találunk. 

Hadügyi Népbiztosság. (1919. március 21—augusztus 3.) 
A Magyar Tanácsköztársaság legfelsőbb hadügyi szerve, a pol
gári demokratikus forradalom hadügyminisztériumának forma 
szerinti jogutóda volt. A Hadügyi Népbiztosság' mellett május 
5-ig alárendelt, május 6-tól pedig mellérendelt szervként mű
ködött a Hadseregparancsnokság. 

A Hadügyi Népbiztosság iratanyagának — május 5-ig — 
fontos részét képezik a hadműveleti iratok. A hadsereg ellá
tására, ember és hadianyag utánpótlására a későbbiek során is 
találunk bőséges forrásanyagot, annak dacára, hogy az irat
anyag meglehetősen hiányos. 

24 A régi Hadilevéltár ugyanis 1918-ban azzal kezdte munkáját, hogy gyűj
tötte az első világháború alatt működő magyar katonai parancsnokságok iratait 
és gyűjtötte, illetőleg másolta a cs. és kir., valamint a német császári parancs
nokságok iratanyagát. 
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Vörös Hadseregparancsnokság. 1919. április 21-én alakult 
meg a Keleti Hadseregparancsnokság, majd május 6-án ebből 
szervezték meg a Vörös Hadseregparancsnokságot. Ez irányí
totta a Vörös Hadsereg hadműveleteit. Csak a Forradalmi Kor
mányzótanácsnak volt alárendelve. Iratai (20 csomó) felölelik 
a Hadseregparancsnobság működésének valamennyi területét. 
Az iratok tartalmi megoszlása a következő: a Hadseregparancs
nokság hadműveleti, hírszerző, anyagi vonatkozású iratai; a 
légügyi előadó iratai; a Hadseregparancsnokság eredeti naplója; 
hadrendek gyűjteménye.25 

A Horthy-korszakot átfogó — a Honvédelmi Minisztérium
nak erre az időszakra is kiterjedő levéltára mellett — legjelen
tősebb iratanyagunk a „Vezérkari Főnökség" (VKF) fondja. Ezt 
az elnevezést, a rövidség kedvéért, az 1919 nyarától 1944-ig 
terjedő teljes anyagra szoktuk alkalmazni, bár a nomenklatúrá
ban26 az évek során többször történt változás.27 Az ügyosztá
lyok közül csak az 1., 2. és 3. osztály iratait találjuk meg folya
matosan, illetve a 2. osztály anyagát csak 1935-ig. Az 1. osz
tály feladata volt a honvédség béke- és háborús alkalmazásá
nak előkészítése elvi vontakozásban, valamint hadműveleti ter
vek kidolgozása. A 2. osztály foglalkozott a katonai nyilvántartó 
és statisztikai szolgálattal, a kémelhárítással és hírszerzéssel, 
továbbá külfölddel kapcsolatos katonai ügyekkel. A 3. osztály 
ügyköréhez tartozott a hadműveletek anyagi megalapozásának 
előkészítése, az anyagi szolgálat vezetése, a vezérkar főnökének 
alárendelt osztályok gazdasági ügyeinek kezelése és azokkal 
kapcsolatos elvi ügyek intézése, anyagi utasítások szerkesztése, 
valamint — 1939 után — a visszacsatolt területek közigazgatási 
ügyei. Szórványosan találunk még iratokat a 4., 5., 6. osztály, 
a Hdm. Csf.28 és a VKF helyettesének anyagából is. 

A fent említett ügyosztályok legfontosabb forrásanyagai: 
a Horthy-kor diplomáciai, külpolitikai tevékenységével, továbbá 
az elvi katonai kérdésekkel, valamint a hadseregszervezéssel 
kapcsolatos iratok. A második világháborúra való felkészülés-

25 A Magyar Tanácsköz tá r saság i ra ta i a l ap ján egész so r t a n u l m á n y és 
d o k u m e n t u m k i a d v á n y je len t meg. Hogy csak a legfontosabbakat eml í t sük : A 
Magyar Vörös Hadsereg 1919. Válogatott d o k u m e n t u m o k , összeá l l í to t ta : Hetes 
T i b o r (Bp. 1959.). — Stromfeld Auré l vá logatot t í rásai , összeál l í to t ta és a bev. 
í r t a : Hetes Tibor . (Bp. 1959.) — Hetes T ibo r : Munkásez redek e lőre! (Bp. 1960.) 
— Lipta i E r v i n : A Magyar Vörös Hadsereg ha rca i 1919. (Bp. 1960.) — Hetes Ti
b o r : A 80. nemzetközi dandár . (Bp. 1963.) 

26 Az elnevezésben. 
27 Leggyakrabban előforduló elnevezései: Magyar Nemzeti Hadsereg Fő

vezérsége, Magyar Nemzeti Hadsereg Vezérkari Főnöke, Honvédelmi Miniszté
rium VI. Csoportja (Trianon után egy ideig rejtett szervként ezen a néven), 
majd pedig: Magyar Királyi Honvéd Vezérkar Főnöke (röviden Vezérkari Fő
nökség, ill. VKF). 

28 Hadműveleti Csoportfőnök. 
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sel, s a munkaszolgálattal29 kapcsolatosan is értékes dokumen
tumok találhatók az anyagban, hogy csak a legáltalánosabb 
témaköröket ragadjuk ki. 

A Horthy-korszakból rendkívül kevés csapatanyagunk ma
radt meg. Ennek hiánya főleg a II. világháborús kutatásoknál 
érezteti hatását. 

Fenti okok miatt és mivel az anyag önmagában véve is 
igen értékes, annál féltettebben őrzött történelmi forrásaink 
közé tartozik a M. kir. 2. Magyar Hadseregparancsnokság i rat
anyaga. Az 1940—1943 között keletkezett anyag 23 csomó (do
boz), és 7 könyvet foglal magába. 

A 2. hadsereget 1940-ben kezdték megszervezni. 1942-ben 
részt vett a Szovjetunió elleni hadműveletekben. 1943 elején a 
szovjet csapatok szétverték. 1944-ben új 2. hadsereget szervez
tek, amelyet a magyarországi hadműveletek során vetettek be. 

Az iratok zöme az 1943. január 14-e utáni visszavonulásra 
vonatkozik, s kb. április—májusig terjed.30 

Ismertetésünkben, az eddigiek során, nagyjából sikerült az 
időrendet követnünk. Ettől azonban két nagyobb katonai bíró
ságunk iratanyagának, valamint legjelentősebb családi gyűjte
ményeink ismertetésénél el kell térnünk. 

A legszélesebb évkort — 1870—1944 —̂  átfogó bírósági 
anyagunk a „M. kir. szegedi honvéd törvényszék"'31 levéltára. 
Mennyisége 1508 csomó. Segédkönyveiből nagyon kevés, mind
össze 63 darab maradt meg. 

Az anyag több sorozatra oszlik, ezek közül a legfontosab
bak: a Hb. (hadbírói, illetve hadosztálybírói) és az Ü. (ügyészi) 
sorozat. Mennyiségileg kisebb ugyan, s hiányos is, de említésre 
méltó még a H. sorozat, amely 1941—44 közötti tábori bírósá
gok32 iratanyagát tartalmazza. 

A „M. kir. miskolci honvéd törvényszék" levéltára (1915— 
1945) 285 csomóból áll, s tulajdonképpen nemcsak a miskolci 
bírósági iratanyagot foglalja magába, hanem az 1915—1'9-es 

29 A VKF és a HM levél tára is gazdag fo r rásanyago t szolgál tatot t pl. a 
» Feg yv ér telén á l l tak az a k n a m e z ő k ö n . . . " c , a magyaro r szág i munkaszo lgá la t 
tal kapcso la tos d o k u m e n t u m k i a d v á n y h o z . (Bp. 1962. Bevezet te és szerk . Karsa i 
Elek). A VKF i r a t a n y a g a a lapján készül t m é g többek közöt t Tóth Sándor ő rgy . : 
A Hor thy-hadsereg helyzete a Szovjetunió elleni h á b o r ú b a l é p é s idején c. t a n u l 
m á n y a (Hadtör ténelmi Köz lemények 1961. 2. sz.), va lamin t az : I r a tok az el len
fo r rada lom tör téne téhez 1919—1945. c. h á r o m k ö t e t e s dokumen tumkiadvány t ioz is 
(Bev. Nemes Dezső, összeál l . : Karsa i Elek, Kubi t sch Imre , P a m l é n y i Ervin . Bp . 
1953., 1956. és 1959.), j e len tős részben a VKF i r a t a n y a g á t h a s z n á l t á k fel. 

30 A 2. h a d s e r e g i r a t anyaga a l ap j án készü l t : A 2. m a g y a r hadse reg 'meg
semmisü lése a Donná l c. k i advány is. (összeál l í tot ta és a bevezető t a n u l m á n y t 
í r t a : dr . Horvá th Miklós Bp. 1959.) 

31 1914—1919 között ,,M. kir. szegedi honvéd hadosztálybíróság" elnevezés
sel működött. 

32 A szegedi honvéd törvényszék , i l letve az V. had tes t alá tar tozó t ábor i 
'bíróságok. 
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évekből a kassai hadbíróság — ennek jogutódjaként — i r a 
tait is.3;i 

A miskolci anyagnál is, miként a szegedinél, a Hb. és Ü. 
a két legnagyobb, s legfontosabb sorozat, s itt is van néhány 
csomónyi tábori bírósági irat a második világháború idősza
kából. 

Mindkét bíróság levéltára értékes dokumentumokat szol
gáltat az első és második világháború idejéből a hadsereg belső 
viszonyaira, erkölcsi állapotára (szökések, öncsonkítások, ön
gyilkosságok stb.), a hátország hangulatára (hadiüzemi munkás
ság magatartása, szabotázs-cselekmények, gazdasági bűncselek
mények stb.), valamint a két világháború közötti és alatti 
munkás- és baloldali mozgalmakra, szervezkedésekre. 

Családi gyűjteményeink közül elsőnek gr. Hadik András 
iratait (1738—1789) említjük meg. 

A teljes hagyaték 63 csomóból áll. Legértékesebb darabjai: 
1774-ből származó önéletírása; saját kezű naplója az 1759— 
1761-ig terjedő hadieseményekről; a poroszok elleni 1778-as 
hadjárat leírása; feljegyzések az 1789-es törökök elleni hadjá
ratról; a cseh- és morvaországi táborokban a császárral te t t 
utazás naplója 1770-ből; megjegyzések és tapasztalatok az 
1768—70. években tartott táborozásokról stb. Ezenkívül meg
találhatók még az anyagban: Hadik András katonai levelezése,, 
kinevezései, rendeletek. 

Családi gyűjteményünkben talán a legértékesebbek a Ne-
meskéri Kiss-család iratai. A 7 csomónyi iratanyag csak né 
hány éve, 1957 folyamán került birtokunkba. Ekkor ugyanis 
a Nemeskéri Kiss család volt alsógödi kúriáján nagymennyi
ségű iratanyagot találtak, amely iratanyag levéltárosok és tör
ténészek körében egyaránt érdeklődést keltett. 

A gazdasági jellegű iratok mellett kb. 700 levél, a Kossuth-
emigráció történetének fontos dokumentumai találhatók itt. 
A Nemeskéri Kiss^osalad egyik tagja, Kiss Miklós 48-as ezre
des, az elsők között csatlakozott Kossuth emigrációs mozgal
maihoz. Családi kapcsolatainál, összeköttetéseinél, s jó anyagi 
viszonyainál fogva is komoly szolgálatot tett az emigrációnak, 
s Angliában, majd Franciaországban képviselte Kossuthot. 

Az előkerült iratok számottevő része a magyar emigrán
soknak Nemeskéri Kiss Miklóshoz intézett leveleit tartalmazza. 

33 Trianon után a kassai honv. hadosztálybíróság Miskolcra tette át szék
helyét, s illetékességi területe is eszerint imódosult. 1920-ban a kassai hadbíró
ság 1915—19 között keletkezett iratai is átkerültek a jogutód, a miskolci had
bíróság kezelésébe. 1939-ben, a Felvidéknek Magyarországhoz történt csatolása 
után ismét létesítettek Kassán katonai bíróságot, amely 1944 őszéig működött, 
irattárának sorsáról azonban semmit sem tudunk. 
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A közel 100 Kossuth-levél (keltezésük 1851. július 4-től 
1864. augusztus 15-ig terjed) az emigráció életének csaknem 
minden mozzanatára adatokat nyújt.34 

A levelek között megtalálhatjuk még Kossuth Lajoson kí
vül: Andrássy Gyula, Eötvös József, Gelich Richárd, Guyon Ri
chárd, Hermann Ottó, Horváth Mihály, Türr István, Vay László, 
Vetter Antal, Zichy István, Zsulávszkyné Kossuth Emília, 
Thouvenel francia külügyminiszter, Mazzini stb. leveleit. 

Ezenkívül találhatók még: szerződések, gazdasági, jogi ira
tok, a családtagok különféle levelei stb. 

Ugyancsak a Kossuth-emigrációhoz kapcsolódik egy másik 
családi gyűjteményünk is: gr. Teleki László iratai (levelek 
1850—1866). Mennyisége nem jelentős, mindössze egy csomó-
nyi. 

Néhány adalékkal szolgálhat a Görgey-kérdéshez a Görgey 
család levéltára is. Az egyetlen csomónyi iratanyag az 1824— 
1910-ig terjedő éveket foglalja magába. Említésre méltó ezek 
közül: emlékirat Görgey Artúrral kapcsolatban; a Bem családra 
vonatkozó emlékek; Görgey István cikkei; Görgey István és 
Zichy Mihály levelezése; tanulmány a szabadságharc bukásá
nak okairól; Görgey Artúr levelei testvéréhez, Guidóhoz és 
Kempen altábornagyhoz; Görgey Artúrra vontakozó adatok 
1844-ből; Damjanich kérelme kivégzése előtt; Görgey A. leve
lezése internálása alatt a rendőri hatóságokkal és más hivata
lokkal, s ezek válaszai; iratok Görgey A. nyugdíjazásával kap
csolatban. 

Tudvalevő, hogy a levéltárak elsődleges feladatai közé tar
tozik az iratanyag ép állapotban való megőrzése az utókor szá
mára. Levéltárunk is igyekszik ezeknek az őrzési feladatoknak 
eleget tenni. 

E korántsem teljességre törekvő ismertetésünk keretében 
még számos megoldásra váró feladatról, s számos eredményünk
ről is beszélni lehetne; ha azonban mindazok, akik a történet
tudomány iránt érdeklődnek, az eddigieknél is több figyelem
mel fogják kísérni munkánkat, s gyakrabban fogják felhasz
nálni a levéltárunkban őrzött forrásanyagokat, úgy ez az is
mertetés e lér te kitűzött célját. Spáczay Hedvig, 

a levéltár tudományos főmunkatársa 
34 Lásd ezzel kapcsolatban bővebben: Balázs József szds.: Adatok a Kos-

suth-emigráció történetéhez. Megjelent: Hadtörténelmi Közlemények, 1957. 3—4. 
számában, továbbá: Böhm Jakab—Kun József szds.: Kossuth Lajos levelei Ne
meskéri Kiss Miklóshoz (1851—1864.) Hadtörténelmi Közlemények 1957. 3—í. és 
1958. 1—2., valamint 3—1. számában. 
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SZEMLE 

A NAGY HONVÉDŐ HÁBORÜ TÖRTÉNETE 
I., II. KÖTET 

A Zrínyi Katonai Kiadó komoly feladatra vállalkozott; 
1964—1968 között — évenként általában egy kötetet megjelen
tetve — kiadja oroszból fordítva a Szovjetunió Nagy Honvédő 
Háborújának történetét, hat kötetben. 

Elhatározását mindenekelőtt az indokolja, hogy jelen pil
lanatban csak olyan művek állnak az olvasók rendelkezésére, 
amelyek bár áttekintik a második világháború történetét, de 
kis terjedelmüknél fogva az alapos, az eseményeket részletesen 
elemző történetírási módszert nem tűzhettek célul és viszonylag 
csekély forrásfelhasználásuk miatt az események sokoldalú meg
világításáról is le kellett mondaniuk. A Nagy Honvédő Háború 
köteteinek szerzői kollektívája nemcsak az elnagyoltságot, a 
felületes értékelést, a forrásanyagok szubjektív felhasználási 
módszerét száműzte munkájából, hanem az SZKP XXII. kong
resszusának iránymutatása és határozatai szellemében őszin
tén, semmit nem szépítve tárta fel a Sztálin körül kialakult 
személyi kultusz káros következményeit, s bírálta a legfelső 
állami és katonai vezetés 1941—1945 között elkövetett hibáit, 
amelyekért a szovjet hadsereg sokszor drága árat fizetett. 

A szerzők (közöttük olyanok, mint Iljicsov, a Központi Bi
zottság titkára, Borisz Polevoj író és Grecsko marsall, s több 
neves történész, író és katonai szakértő) — anélkül, hogy az 
erőszakolt párhuzamosítás érzését keltenék az olvasóban - i-
mértéktartóan, a logikai összefüggésekre alapozva mutatnak rá 
a Nagy Honvédő Háborúnak azokra a politikai és katonai ta
pasztalataira, amelyek napjainkban is tanulságosak. 

És még egy szempont: a sorozat gazdagon illusztrált köte
tei nem az olvasók egy bizonyos rétegének íródtak. Érdekes 
olvasmány azoknak is, akik minden speciális cél nélkül egy át
fogó képet szeretnének kapni a második világháborúról, hasz
nos a részletkérdéseket is megismerni vágyók számára, nélkü
lözhetetlen az olyanoknak, akik egy, a második világháborúra 
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vonatkozó teljes forrásjegyzéket igényelnek, értékeléseit t e 
kintve pedig hosszú időre a történelemtanítás igen jól használ
ható segédanyaga is. 

A Nagy Honvédő Háború első kötete sokoldalúan szemlél
teti az imperialista hatalmak felkészülését a második világhá
borúra, alaposan elemzi e háború keletkezésének okait, körül
ményeit. Sehol meg nem található 'részletességgel ismerteti a 
vezető nyugati hatalmak német és japán militarizmust újjá
élesztő politikáját, Németország és Japán agresszív lépéseinek 
támogatását, amely végső soron egy ellenük irányuló háború
hoz vezetett. 

A katonaolvasók számára rendkívül érdekesek a Lengyel
országban, Nyugat-Európában és más körzetekben az 1939— 
1941-es években lezajlott katonai események tapasztalatai, ame
lyeket a kötet nagyszerűen megvilágít, s belőlük tanulságos kö
vetkeztetéseket von le. így például megtudjuk, hogy a háború 
első szakaszát a németek támadó hadműveleteinek meglépés-
szerűsége jellemezte, s a német hadvezetés az ember- és tech
nika fölényt valamennyi hadászati arcvonalon vagy a főcsapás 
irányában biztosítani tudta. A Lengyelország elleni háború a 
német légierő és szárazföldi csapatok meglepetésszerű csapásá
val kezdődött. A lengyel repülőterekre mért kezdeti légicsapás 
biztosította a német légierő osztatlan uralmát, majd a közleke
dési csomópontok és fontos objektumok bombázásával zavarták 
a lengyel csapatok mozgósítását, összpontosítását és szétbon-
takoztatását, szétzilálták az állami és katonai vezetést és e 
szervek hátországi tevékenységét. A fő irányokban támadó, 
páncélos és gépesített hadosztályokból álló német csapástmérő 
csoportosítások gyorsan előretörtek az ország belsejébe és ezzel 
megnehezítették a lengyel hadvezetésnek a szervezett vé
delem kialakítását. A szerzők sokoldalúan megvilágítják, miért 
nem tudtak a fő lengyel csoportosítások hadászatilag és had
műveletileg együttműködni, miért nem tudott a lengyel - had
vezetés egy, csak valamennyire is erős ellencsapást szervezni, 
és miért nem tudta a hadműveleti helyzetet akár csak egyetlen 
irányban is megváltoztatni. 

A Lengyelország elleni háború után a kötet részletesen be
számol Dánia és Norvégia lerohanásáról, majd a nyugati arc
vonal katonai eseményeiről, ahol a német hadsereg 1940. május 
10-én kezdte meg támadó hadműveleteit, s másfél hónap alatt 
— Hollandia és Belgium megszállásával együtt — szétzúzta 
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az angol és francia csapatokat, megszállta Franciaország nagy 
részét, elérte a tengerpartot és közvetlenül fenyegette Angliát. 
Mindez, többek közt csak azért sikerülhetett — amint azt a 
kötet oldalakon át tényekkel bizonyítja —, mert az angol— 
francia katonai vezetők passzívan szemlélték a német erők át
csoportosítását, összpontosítását és szétbontakoztatását Német
ország nyugati határán; mer t az angol kormány, híven hagyo
mányos politikájához, hogy mással kapartassa a tűzből a gesz
tenyét, mindössze 10 hadosztályt, 474 repülőgépet (jóllehet ek
kor 1730 harci gépe volt) és 50 harckocsit küldött Franciaor
szágba, s még ezek az erők is 1940 májusának utolsó napjaiban, 
a rendkívül bonyolult franciaországi hadihelyzetben, ahelyett, 
hogy a franciákkal közösen egy ellencsapást készítettek volna 
elő, visszavonultak és megkezdték az Angliába való visszatéré
sük előkészületeit; mert az angol—francia hadvezetés nem is 
sejtette ellensége fő hadászati elgondolását, s túlértékelve az 
első világháború állásharcainak jelentőségét, leküzdhetetlennek 
tartotta a Maginot-vonalat. 

A franciaországi katonai események leírása után külön fe
jezetek foglalkoznak a nyugat-európai általános helyzettel, az 
Afrikában folyó háborúval, a délkelet-európai fasiszta agresz-
szióval és a japánok távol-keleti katonai tevékenységével az 
1939—194l-es években. 

Minthogy a légideszant-csapatok alkalmazása és harca 
napjainkban is aktuális probléma, bizonyára sokan igen nagy 
érdeklődéssel olvassák majd Kréta-sziget elfoglalását, amely a 
második világháború egyik legnagyobb szabású légideszant-
hadművelete volt. A sziget angol—görög helyőrsége öt gyalo
gos zászlóaljból és néhány önálló zászlóaljból állt, amelyek ke
vés harckocsival és gyenge tüzérséggel (25 harckocsi, 45 löveg) 
rendelkeztek. A sziget védelmi rendszere önálló védőkörletekre 
tagozódott, figyelembe véve azt a sajátosságot, hogy Kréta 
adottságai igen előnyösek tengeri deszantok elhárítására. A szi
getet védő csapatokat az egyiptomi repülőterekről felszálló gé
pek támogathatták. A fő támogató erő szerepét a földközi
tengeri angol flottára bízták, amelynek egységei uralkodtak e 
tenger keleti részében. A német hadvezetés elhatározta: egy 
ejtőernyős és egy hegyilövész hadosztályból álló légideszanttal 
foglalja el a szigetet. Az erőviszonyok nagyjából egyenlőek 
voltak. 

Erős légielőkészítés után kezdődött meg a német ejtőer
nyősök földreszállása. Az első napon néhány ezer ejtőernyőst 
dobtak le, s ezek a leszállás alatt érzékeny veszteségeket szen-
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védtek. Sok német szállítógép is elpusztult. Ádáz harc kezdő
dött. A hadművelet harmadik napján a német légierő súlyos 
csapást mért az angol flotta egységeire, s ezután már tengeri 
úton erősíthették meg a szigeten harcoló német erőket. 

A kötet utolsó fejezetei a Szovjetunió elleni német táma
dás előkészítését, Szovjetunió gazdasági-katonai lehetőségeit, 
s a szovjet fegyveres erők állapotát vizsgálják. Meg kell álla
pítani: a szerzők semmit sem szépítve, tárgyilagosan és nagyon 
alaposan elemzik Szovjetunió belső helyzetét. Felmérik azt a 
hatalmas gazdasági fejlődést, amelyet az ország a háborúig 
megtett, de megvilágítják a hibákat is, rámutatnak, hogy az 
alapvető hiányosság a fegyverek és haditechnikai eszközök 
gyártása terén a háborút megelőző években az volt, hogy az 
új fegyverek és eszközök kipróbálása és meghonosítása lassan 
történt. Például a német páncélosokat felülmúló harckocsikat 
1939-ben nem gyártottak, 1940^ben is csak keveset. A repülő
gépipar csak 1940-ben kezdte kibocsátani az új, korszerű gépe
ket, s akkor sem a kellő mennyiségben. Végül is e két iparág 
csak 1941 közepétől tudta számottevően fokozni a repülőgépek 
és harckocsik szériagyártását. A rendszeresített 50 mm-es ak
navetők nem voltak elég hatásosak, s a páncéltörő lövegek és 
a légvédelmi lövegek is meglehetősen elmaradtak a korszerű 
követelményektől. 

A szerzők beszámolnak a szovjet hadtudomány akkori fej
lettségi fokáról is, s megállapít j ákr alapvető tanításai megfelel
tek az objektív követelményeknek, és — amint azt a háború 
tapasztalatai bizonyították — lényegében helyesek voltak. He
lyesen határozta meg a háború jellegét, rámutatott a gazdasági 
és erkölcsi tényező szerepére a fegyveres harcban, helyesen 
tükrözte a hadászat, a hadműveleti művészet és a harcászat 
elveit. Ám ezek az elvek (ha eltekintünk a Szovjetunió hatá
rain 1936—1940 között lezajlott harctevékenységektől) a gya
korlatban még nem voltak kipróbálva. Szovjet-Oroszország pol
gárháborújának tapasztalatai keveset nyújthattak korszerű kö
vetelmények közepette, a spanyol polgárháború (amely sajátos 
jellegű, s egy nagy háború szempontjából korlátozott jelentő
ségű volt) tapasztalatainak általánosítása pedig bizonyos hibák
hoz vezetett a szovjet fegyveres erők fejlesztésében. Hogy csak 
egyet említsünk: a harckocsi-magasabbegységeket (ilyeneket 
Szovjetunióban szerveztek először) feloszlatták! A Lengyelor
szágban és Franciaországban 1939—1940-ben lezajlott harcte
vékenység tapasztalatai nyomán újból megszervezték őket. Ám 
összekovácsolásukhoz már kevés idő állt rendelkezésre. 
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A szerzők rámutatnak: jóllehet a szovjet hadműveleti mű
vészet korszerű elveket vallott a mélységben vívott harcról, 
helyesen értékelte abban a csapatok széles körű manőverezési 
lehetőségeit, de ez nem tükröződött a csapatok fejlettségi szín
vonalában. A szárazföldi erők fő fegyvernemei nehézkesek 
voltak, mivel nem látták el őket elegendő gépkocsival és más 
gépi szállítóeszközökkel. Hiányoztak a legkorszerűbb híradó
berendezések. A légierő nem volt kellően felszerelve rádiónavi
gációs eszközökkel és rádiólokációs állomásokkal. 

Kellő súlyt kapott a kötetben a szovjet légierő és hadi
tengerészeti flotta állapotának, harci lehetőségeinek és felada
tainak ismertetése, s a szerzők értékelték azt is, hogy az akkor 
érvényben levő harcszabályzatok mennyiben voltak összhang
ban a korszerű követelményekkel. 

Végül az olvasó egy elemzést talál a határmenti katonai 
körzetek állapotáról. Ebből kitűnik: az erők és eszközök ele
gendőek voltak a védelmi feladatok megoldására és az első csa
pás elhárítására. 1941 májusában kezdődött meg a szovjet csa
patok összpontosítása közelebb a nyugati határhoz, de ez las
san és esetenként nem a kellő szervezettséggel történt. A Nyu
gati Katonai Körzet csapatait 300 km, a Kijevi Katonai Körzet 
csapatait pedig 600 km mélységben lépcsőzték — ami egy meg
lepetésszerű támadás esetén megnehezítette szervezett és moz
gékony tevékenységüket. Emellett a határvédelem szempont
jából nem a legelőnyösebb helyzetet foglalták el. Azt a felada
tot kapták, hogy fedezzék a határt, követve annak természetes 
vonalát, s építsenek ki védőállásokat a nyugati irányú kiszö-
gellésekben. (Ez később megkönnyítette bekerítésüket.) A szer
zők rámutatnak: a németek 1939-es lengyelországi és 1940-es 
franciaországi harctevékenységéből levonható következtetések 
ellenére a szovjet főhadiszállás nem számított a németek meg-
lepésszerű támadására, de ha ez mégis bekövetkezne, azt csak 
korlátozott erővel tartotta lehetségesnek. Ezért a csapatok el
helyezése és feladatai nem feleltek meg a helyzetnek, az adott 
csoportosítások nem teljesítették maradéktalanul védelmi fel
adataikat. S a hibákat csak tetőzte, hogy a főhadiszállás későn 
dolgozta ki a csapatok harckészültségét és a védőállások elfog
lalását elrendelő direktívát, s azt csak a harctevékenység kez
dete után juttatta el az egységekhez. 

* 

Elöljáróban elmondhatjuk: a Nagy Honvédő Háború első 
időszakával (1941 június—1942 november) foglalkozó második 
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kötet fő erénye, hogy mélyen és őszintén feltárja az adott idő
szak rendkívül bonyolult viszonyait, többek közt a szovjet had
sereg súlyos vereségének okait. Fontos megjegyeznünk: az első 
olyan munka, amelyben a szerzők hatalmas mennyiségű új 
irattári anyagok alapján értékelik a Szovjet Legfelsőbb Fő
parancsnokság kiemelkedő szerepét, amely szerven keresztül 
az SZKP Központi Bizottsága és a Szovjetunió Állami Hon
védelmi Bizottsága részt vett a hadműveletek vezetésében. Jól 
megvilágítják továbbá a frontok és hadseregek haditanácsai
nak, a politikai szerveknek, a párt- és Komszomol-szervezetek-
nek a munkáját. 

A szerzők és a szerkesztők munkáját dicséri, hogy az ol
vasó megtalálja a Nagy Honvédő Háború kezdeti időszaka tar
talmának tudományos, alapos meghatározását, s úgy formálták 
a kötetet, hogy stílusa szinte elbeszélő legyen, a vázlatok és ké
pek sokaságával pedig jó érzékkel szemléltették és színesítet
ték a könyv mondanivalóját. 

Az első rész megvilágítja a Nagy Honvédő Háború kezde
tét, tehát az 1941 nyarán és őszén lefolyt hadműveleteket. 
Lépésről lépésre nyomon követi, hogyan készítették elő Német
ország és csatlósai a Szovjetunió elleni támadást, akiknek sike
rült a Szovjetunió nyugati határán 190 teljesen feltöltött had
osztályt, 3500-nál több harckocsit, több mint 50 000 löveget és 
aknavetőt, s 3900 repülőgépet összpontosítaniuk. 

A szerzők őszintén feltárják, milyen óriási nehézségeket és 
megpróbáltatásokat jelentett a szovjet hadseregnek és a szovjet 
népnek az erős és tapasztalt ellenség elleni harc. Túlzás nélkül 
állíthatjuk: egyetlen szovjet hadtörténeti mű sem mutatta be 
ilyen sokoldalúan a szovjet nép és hadseregének azt a hősies 
erőfeszítését, amellyel keresztülhúzták a német betolakodók 
számításait. 

Az első rész az 1941-es ősz eseményeinek tárgyalásával 
végződik. A szovjet csapatok hősies harcai arra kényszerítették 
a német hadvezetést, hogy lemondjon az egyszerre három irány
ban tervezett támadásról, és áttérjen az egymást követő csapá
sok módszerére: először Leningrád és a Donyec-medence, majd 
jelentős erőket átcsoportosítva Moszkva irányában. 

Nagy érdeklődésre számíthat a kötet második része, amely
ben a fasiszta Németország 1941/42 telén, a második világhábo
rúban elszenvedett első vereségét tárgyalják. A szovjet csapa
tok ellentámadása Moszkvánál a Vörös Hadsereg hatalmas 
győzelme volt. Jelentős sikerek születtek Tyihvinnél, Rosztov-
nál és a Keres félszigeten. A hadászati kezdeményezés az arc-
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vonal minden szakaszán a szovjet csapatok kezébe ment át, s 
csapásaik alatt a németek kénytelenek voltak nyugati irány
ban visszavonulni. 

A szovjet csapatok moszkvai ellentámadása központi helyet 
foglal el az 1941/42-es téli hadjáratban. A szovjet hadvezetés 
egyidejűleg hatalmas tartalékokat vont össze, és mesterien ki
választotta a csapások mérésének idejét. Csapatainak ellentá
madása akkor következett be, amikor a szovjet védelem által 
kimerített német erők kedvezőtlen hadműveleti-hadászati hely
zetbe kerültek, tartalékaikat felhasználták, nem tudták táma
dásukat folytatni, ugyanakkor még nem készültek fel véde
lemre. Az elkeseredett harcokban az ellenséget érzékeny ember
es anyagi veszteség érte. Húsz-nap alatt — november 16-tól 
december 6-ig — 55 000 halottat, több mint 100 000 sebesültet 
és fagyási sérülést szenvedettet, 777 harckocsit és sok más 
harci technikai eszközt vesztett. 

A szovjet csapatok ellentámadása kezdetben egyes irányok
ban bontakozott ki, de hamarosan széles arcvonalon folytató
dott, Kalinyintól Jelecig. Részt vettek benne a Kalinyini és a 
Nyugati Front csapatai, valamint a Délnyugati Front jobb-
szárny-csapatai. Az ellentámadás során 38 ellenséges hadosz
tályt zúztak szét, és Moszkvától 100—150 km-re vetették visz-
sza a németeket. 

Az utolsó — harmadik — részben az 1942-es év nyári és 
őszi katonai eseményei bontakoznak ki, amikor is a szovjet 
nép és fegyveres ereje elhárította a német csapatok új táma
dását és létrehozta azokat a feltételeket, amelyek szükségesek 
voltak a" háború menetének gyökeres megváltoztatásához. 

A szerzők tüzetesen elemzik a szovjet—német arcvonal 
1942 nyarát megelőző helyzetét, a két fél terveit és a szovjet 
hadsereg Krímben, Leningrád és Voronyezs körzetében, vala
mint a Donyec-medencében indított sikertelen támadásának 
okait. Ezzel kapcsolatban megállapítják: a Szovjet Legfelsőbb 
Főparancsnokság túlértékelte az 1941/42-es téli hadjárat szov
jet sikereit és nem hitte, hogy a németek helyreállíthatják csa
pataik harcképességét, és hogy számottevő támadó lehetősé
gekkel rendelkeznek. Holott még akkor éppen a szovjet fegy
veres erők oldaláról hiányzott a technikai fölény, s manővere
zési képesség szempontjából is mögötte maradtak ellensé
güknek. 

A harmadik rész főhelyén a volgai csata leírása és érté
kelése áll. A volgai erőd hős védői arra kényszerítették a hit
leri hadvezetést, hogy valamennyi fő arcvonalszakaszon be-
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szüntesse a támadó harcot. És éppen ez volt a csata objektív 
elgondolása. 

A szerzők végül összegezik és értékelik a Nagy Honvédő 
Háború első időszakának katonai-politikai eredményeit. Ré
szeiben és kihatásaiban is áttekintik azokat az alapvető szer
vezeti változásokat, amelyeket a Legfelsőbb Főparancsnokság 
a haderőnél és fegyvernemeknél foganatosított a szovjet—né
met háború kezdetétől 1942 őszéig. Nem kis figyelmet szentel
nek továbbá a hadászati vezetés kérdéseinek. És ez érthető,, 
minthogy a háború első időszakában alakultak ki annak formái 
és kristályosodtak ki tapasztalatai. Nyomban a háború kezdetén 
létrehozták a Legfelsőbb Főparancsnokság Főhadiszállását, ope
ratív szervével, a Vezérkarral. A főhadiszállás közvetlenül v e 
zette a frontok és a flotta tevékenységét. Az események gyors 
fejlődése, az összeköttetés gyakori megszakadása a Vezérkar 
és a frontok, valamint a hadseregek között, azt eredményezte, 
hogy 1941 júliusában megszervezték a hadászati vezetés közbe
eső láncszemét — az irányok főparancsnokságait (az Északnyu
gati Irány, a Nyugati Irány és a Délnyugati Irány Főparancs
nokságát). Ezekre hárult a frontok harctevékenységének köz
vetlen vezetése. A könyv adatai azonban bizonyítják, hogy sem 
jogkörük, sem eszközeik nem voltak funkcióik teljesítéséhez, 
nem hozhattak és nem hajthattak végre fontos döntéseket. 

Érdemes ezt két példával megvilágítanunk. 
1941 szeptember elején a bekerítés veszélye fenyegette a 

Délnyugati Frontot. Szeptember 9-én a front parancsnoka ké r t e 
a Délnyugati Irány főparancsnokát, erősítse meg a frontot t a r 
talékokkal. Am a főparancsnoknak nem voltak tartalékai. Ezért 
a Délnyugati Front haditanácsa és a Délnyugati Irány Főpa
rancsnoksága elhatározta: a kialakult helyzetben a csapatokat 
át kell csoportosítani, hogy arcvonaluk rövidítésével javítsák 
helyzetüket. A Délnyugati Irány haditanácsa szeptember 11-én 
Sztálinnak küldött jelentésében így summázta a helyzetet: 
„A Délnyugati Front késedelmes visszavonulása óriási ember
es anyag veszteségeket okozhat." Sztálin még aznap beszélt a 
Délnyugati Front parancsnokával és határozottan megtiltotta a 
csapatok új állásokba való visszavonását. Szeptember 14-én a 
front törzsfőnöke, Tupikov tábornok újból kérte közvetlenül a 
Vezérkar főnökétől a visszavonás engedélyezését. Felvázolta a 
front súlyos helyzetét, s szavait így fejezte be: „A katasztrófa 
— amelyet bizonyára ö n is lát — néhány nap alatt bekövet
kezhet." Saposnyikos, a Vezérkar főnöke azzal vádolta Tupiko-
vot, hogy páni félelembe esett, s javasolta, őrizzék meg hideg-
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vérüket és maradéktalanul teljesítsék Sztálin szeptember 11-i 
utasítását. A következő napon az ellenség páncélos hadosztályai 
kijutottak Lohvica és Lubni körzetébe, s átvágták a Délnyugati 
Front csapatainak utolsó visszavonulási útját. 

A harkovi támadó hadművelet idején, 1942 májusában, az 
ellenség Kleist páncélos hadseregének erőivel erős csapást mért 
a szárnyon és veszélyes helyzetet teremtett a Délnyugati Front 
csapásmérő csoportosítása számára. A Délnyugati Irány hadi
tanácsa a rendkívül bonyolult helyzetben igen célszerű döntést 
hozott: beszünteti a támadást Harkov irányában, gyorsan át
csoportosítja a csapatokat és egy erős csoportosítást hoz létre 
a „Kleisť'-csoport ellencsapásának elhárítására. Ám ezt a dön
tést a főhadiszállás elutasította. Ezt követően a Harkov irányá
ban támadó szovjet csapatok súlyos vereséget szenvedtek. 

Jóllehet a kötet szerzői nem aktualizálnak, a második vi
lágháború és a Nagy Honvédő Háború kezdeti időszakának 
mégis vannak olyan, ma is érvényes vonásai, amelyekre az ol
vasó maga is felfigyel. Ilyenek például: a korszerű körülmé
nyek között a meglepésszerű támadás még veszélyesebb; ala
posan át kell gondolni és meg kell tervezni a fegyveres erők 
szétbontakoztatását, hogy egy esetleges háború kezdetén biz
tosítva legyen mozgatásuk a szükséges irányokban; ismert, hogy 
egy elkövetkezendő háború koalíciós háború lenne, ezért az 
agresszor nemzetközi elszigetelése benne igen nagy jelentőségű; 
végül az első időszak tapasztalatai mégegyszer megerősítik azt 
a marxista tételt, hogy a hadászat, a hadműveleti művészet, a 
harcászat, a csapatok szervezése és készenléte az ország anyagi 
és erkölcsi lehetőségeitől függ, s az embereknek, a fegyverzet 
és a harci technikai eszközök minőségének és mennyiségének 
meghatározó szerepe van a háborúban. 

Sörös Lajos őrnagy 
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RAZIN: A HADMŰVÉSZET TÖRTÉNETE 

III. KÖTET 

A Zrínyi Katonai Kiadó a közelmúltban jelentette meg 
Razin professzor A hadművészet története ötkötetes munkájá
nak III. kötetét, amely a háború kézműipari korszaka első sza
kaszával foglalkozik a XVI. század második felétől a XVII. 
század végéig. E kötet különösen nagy figyelmet szentel az 
oroszországi parasztháborúknak, a külföldi intervenciósok el
leni antifeudális háborúknak, a nemzeti függetlenségért vívott 
háborúknak, e harcokat megvívó néptömegek hadművészeté
nek. Ennek során a szerző meggyőzően bizonyítja és egész tel
jességében tárja fel a harcoló nép szerepét és döntő befolyását 
a történelem fejlődésében. 

A kötet három fő téma köré csoportosítva ismerteti a más
fél évszázad háborúit, hadművészetét. Az első rész, mely a leg
jobban megírt része a műnek, az orosz állam háborúinak had
művészetével foglalkozik. Ismerteti a XVI. század végén és a 
XVII.* század elején lezajlott orosz parasztháborúkat, majd az 
orosz nép függetlenségi háborúit tárgyalja a lengyel—litván 
hűbérurak és a svéd intervenciósok elleni harcokban. Foglal
kozik a XVII. század második felében vezetett krími hadjára
tokkal és az ukrán nép felszabadító háborúival. 

A második részben a nyugat-európai hadművészetet elemzi. 
A németalföldi polgári forradalom fegyveres szervezetének be
mutatása után, a harmincéves háború hadművészetének tükré
ben megvilágítja a vonalharcászat kialakulásának szükségszerű
ségét. Az angol polgári forradalom hadművészetét is elemzi, s 
részletesen tárgyalja a hadiflották hadművészetének fejlődését, 
majd a francia abszolutisztikus monarchia európai hegemó
niáért vívott háborúit. 

Dicséretes a szerzőnek az a módszere, hogy a harmadik 
részben bemutatja a kínai, az indiai és az amerikai indián né
pek hadművészetét a XVI. és XVII. században megvívott pa
rasztháborúk, függetlenségi harcok és gyarmatosítók elleni küz
delmek során. 
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Razin professzor e kötetben ismertetett és elemzett p a 
rasztháborúk felsorakoztatásával bizonyítja, hogy a harcoló n é p 
tömegek a hadművészet fejlődésében vezető szerepet játszottak. 
A marxi—lenini módszernek hibátlan alkalmazása érvényesül 
e kötet háborúinak, hadjáratainak, harcainak ismertetésében, a 
hadseregszervezés, az egyes harcmódok, hadviselési formák, a 
fegyverek fejlődését, változását kiváltó okok és befolyásoló t é 
nyezők elemzésénél. Ez teszi értékessé, a maga nemében is 
jelentőssé a kötetet. 

. A könyvnek azonban nagyszerű értékei mellett hiányossá
gai is vannak, amelyek közül egy párat megemlítünk. 

A legszembetűnőbb hiányosság talán az, hogy az egyes 
részek előadási módja, elemzési módszerei, ennek következté
ben a részek értéke lényegesen különbözik egymástól. A szerző 
az oroszországi háborúk és az orosz hadművészet feldolgozásá
hoz nagymennyiségű forrásmunkából, adatok seregéből mer í 
tett. Jó szemmel választotta ki a legértékesebb adatokat, érvé
nyesítette a marxi—lenini vizsgálati módszereket, s éppen ezért 
okfejtései, következtetései, tudományosak és meggyőzőek. Ez a 
megállapítás vonatkozik az első részre. Kár, hogy e részben 
szereplő, a XVII. század orosz katonai elméletét tárgyaló feje
zetben a szerző nem határozza meg egyértelműen azt, hogy a 
honvédő háborúk milyen sajátosságokkal gazdagították az orosz 
hadművészetet. Részletesen ismerteti a „Gyalogos emberek 
harcrendjének tana és furfangja" c. egykorú szabályzatot — de 
a szabályzat eredetére vonatkozóan megállapításai ellentmon
dók, így az olvasó nem tudja eldönteni, hogy melyik vélemé
nyét fogadja el helyesnek. 

A második rész nemcsak témájában különbözik az elsőtől,, 
hanem a vizsgálat módszerében, az ismertetés jellegében is 
eltér tőle — kevésbé színvonalas, inkább leíró munka. Ügy 
tűnik, hogy Razin professzor inkább e korszak hadtörténelmét,, 
mintsem a hadművészet történetét tárgyalja. Oka ennek talán 
az, hogy a nyugat-európai hadművészetről szóló fejezethez ke
vesebb forrásmunkát használt fel, s e munkák nagy része is 
általános történelmi jellegű munka. Fő figyelmét a háborúk 
leírására fordítja, a fegyveres harc eszközeinek általános fej
lődését nem követi mindig nyomon. 

A szerzőt a szovjet történészek sokat bírálták és bírálják 
most is a hadművészet történetének általános periodizációja 
miatt. így Razin szerint a hadművészet története a háború 
kézműipari korszakában három alapvető szakaszra tagolódik. 
Az első a kialakulás (XVI. század második felétől XVII. század 
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végéig), a második a fejlődés (a XVIII. század), a harmadik 
a klasszikus formák szakasza (a XIX. század). Ebből az derül 
íd, hogy a fejlődés főként a XVIII. században ment volna 
végbe. Ugyanakkor a klasszikus formák szakaszának (XIX. 
század) második felében a vasút, a gőzhajó, a huzagoltcsövű 
fegyverek, lövegek általános használata, a távíró stb. megjele
nése gyökeresen megváltoztatta a háború és harc vezetésének 
körülményeit és eszközeit. 

A felsorolt hiányosságok ellenére is a mű jelentős és tar
talmas történelmi munka. Kiváló példáját adja a marxi—lenini 
módszerek helyes alkalmazásának, a történelmi események fel
dolgozásában, a valóságos indítóokok feltárásában. A mű alapos 
tanulmányozása, olvasása hadseregünk minden tagja számára 
igen tanulságos, értékes és hasznos olvasmány. 

Csonka György 
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ÉRDEKES KÖNYVEK 
A ZRÍNYI KATONAI KIADÓ 

III. NEGYEDÉVES TERVÉBEN 

A kiadó a magyar nyelvű katonai irodalomban régen nél
külözött munkát jelentet meg júliusban dr. Szántó Imre tol
lából, Az európai hadszínterek katonaföldrajza címmel. 

A könyv első részében a szerző a katonaföldrajz általános 
alapvető elveit és azt a gyakorlatot ismerteti, amelynek a meg
valósítására a katonai tevékenységek során a parancsnoki és 
törzsmunkában a katonaföldrajzi mérlegeléseknél és értékelé
seknél kerül sor. 

A mű második része az első részben tárgyalt alapelvek 
figyelembevételével Európát, mint háborús térséget, a szerző 
elképzelése szerint lehetséges hadszínterekre bontva tárgyalja. 

Ezek vizsgálata során értékeli az egyes hadszínterek kiter
jedését és befogadóképességét, domborzati és vízi akadályait, 
meteorológiai adottságait, talaját, növényzetét, közlekedési vi
szonyait és az egyes területeken elhelyezkedő államok gazda
sági és katonai potenciálját. 

Mindezek alapján katonaföldrajzi következtetéseket von le. 
A könyv nagy segítséget nyújt a hadműveleti kérdésekkel 

foglalkozó (egységek, magasabbegységek törzseibe beosztott) 
tisztek és mindazok számára, akik önképzés formájában maga
sabb szintű hadműveleti képzettség elérésére törekszenek. 

A kiadó harmadik negyedévi* programjában többek között 
három új haditechnikai könyv szerepel: 

Júliusban jelenik meg Kovács Zoltán és Lőrincz István 
könyve* 

A páncélelhárítás eszközei címmel. 
A szerzők a harckocsiknak és egyéb páncélozott jármű

veknek a korszerű háborúban megnövekedett jelentőségét, al
kalmazási területük kibővülését, és az ellenük való védekezés 
fontosságának kérdését elemzik 
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A páncélozott járművek és páncéltörő eszközök rövid tör
ténelmi ismertetése után bemutatják a jelenlegi páncélelhárító 
eszközöket, foglalkoznak a páncélelhárítás fizikai alapjaival és 
végül a páncélelhárítás várható fejlődési irányzatait ismertetik. 

A könyvet számos ábra és vázlat teszi szemléltetővé. 

Leipniker Artúr: A sugárfelderítő és sugár ellenőrző mű
szerek. 

A könyv a néphadseregünkben rendszeresített sugárellen
őrző és felderítő műszerek működésének elméleti és gyakorlati 
elveivel ismerteti meg az olvasót. Rövid áttekintést ad a radio
aktív sugárzás keletkezéséről és jellemző sajátosságairól; ismer
teti a radioaktív sugárzás hatásait, majd a sugárzás mérésének 
elveit tárgyalja. A kötet főleg az egyéni sugáradagmérők sugár
ellenőrzési célokra való alkalmazását, valamint a sugárfelderí
tésre használatos sugárszintmérők alkalmazási módjait mu
tatja be. 

A számos fényképpel és vázlattal illusztrált mű a kérdé
seket gyakorlatiasan, könnyen érthető formában fejti ki, s ezért 
a kiképzés e sajátos területén az oktatók számára értékes 
segédeszköz. 

Franka—Horváth—Kun—Szilágyi : 

A műszaki munkák gépesítése. 
A korszerű, tömegpusztító fegyverekkel vívott összfegyver-

nemi harc a műszaki munkák magas fokú gépesítését követeli 
meg. 

A könyv figyelemre méltó összefoglalója a műszaki mun
kák gépesítésének. A csapattisztek számára hasznos kézikönyv, 
de azok a tisztek, akik ezen a téren magasabb szintű ismeretek 
megszerzésére törekszenek, tankönyvként is jól használhatják. 

A mű a harcterületen alkalmazásra kerülő legfontosabb 
gépeket tárgyalja. Ismerteti az állásépítő gépek, útépítő gépek, 
vontató és szállítógépek, gépi átkelési eszközök, villamos gépek, 
fakitermelő gépek, famegmunkáló gépek, valamint a vízellátást 
biztosító gépek szerkezetét, működési elvüket, teljesítményü
ket, az alkalmazásuk módját, tárolását és karbantartását, végül 
a javítás módjait és eszközeit. 

Mint a harmadik negyedév legérdekesebb agitációs és pro
paganda kiadványait említjük meg a „Fegyverbarátaink" soro
zat legújabb kötetét, amelyben Bertalan István 
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„Két földrész országa" címmel a kommunizmust építő 
Szovjetunióba vezeti el az olvasót. A szerző színes útinaplója 
körképet ad a szovjet gazdaságról, a szovjet emberek életéről 
és mindenekelőtt a szovjet hadseregről. 

A nemrég lezajlott „Légy a harci-technika mestere" pá
lyázat első és második díját nyert műveinek kiadása szintén a 
harmadik negyedévben válik aktuálissá. 

Az első díjat nyert : 
„Ismerlek-e PTTM?" című mű a periszkópos tüzér tájoló 

műszer kezelésének, alkalmazásának sok hasznos, gyakorlati 
módszerével ismerteti meg az olvasót. 

A második díjat nyert : 
„Híd a Dunán" című füzet bemutatja a hídépítő műszaki 

egységek tevékenységét, s egy Dunán épített híd példáján jó 
tapasztalatokat ad a hídverőknek. 

A „Katonák Kiskönyvtára" sorozat legújabb köteteként 
jelenik meg N. Tbman könyve: 

..Mi történik a csendben?" címmel. 
N. Toman két kisregénye a Nagy Honvédő Háborúnak 

abban az időszakában játszódik, amikor a német fasiszta ala
kulatokat a szovjet csapatok már visszavonulásra kényszerítik, 
és a németek hadászatilag fontos helyeken hátrahagyják saját 
ügynökeiket. 

Â szerző a kémek és az elhárítok ütközetét örökíti meg, 
melynek kimenetele az egész frontra, a szovjet harcosok töme
geinek életére hatással lehet. 

Szovjet szerzői munkaközösség: 
A Nagy Honvédő Háború története 1941—1945. II. kötet. 
A Nagy Honvédő Háború története 1941—1945. című ha t 

kötetes sorozat nagy érdeklődést felkeltő első kötete után a 
kiadó augusztus hónapban jelenteti meg a második kötetet. 

Amíg az első kötet a Nagy Honvédő Háború kitörésének 
időpontjáig tárgyalja a második világháborút megelőző poli
tikai és gazdasági eseményeket, ismerteti a Szovjetunió poli
tikáját, hadseregének és hadigazdaságának helyzetét, a háború 
kitörésének okait és jellegét, — a második kötet a Nagy Hon
védő Háború első időszakának eseményeit öleli fel, részleteiben 
tárgyalja és elemzi a volgai csatáig terjedő periódust. 

544 



A kötet mondanivalóját — az első kötethez hasonlóan — 
számtalan fénykép és térképvázlat illusztrálja. 

Megjelenik: egészvászon kötésben, kb. 624 oldal terjede
lemben, 150,—- Ft-os áron. 

Leipniker Artúr: Sugár ellenőrző és sugárfelderítő műszerek. 
A könyv a néphadseregünkben rendszeresített sugárellen

őrző és felderítő műszerek működésének elméleti és gyakorlati 
elveivel ismerteti meg az olvasót. 

Rövid áttekintést ad a radioaktív sugárzás keletkezéséről 
és jellemző sajátosságairól; ismerteti a radioaktív sugárzás ha
tásait, majd a sugárzás mérésének elveit tárgyalja. A kötet 
főleg az egyéni sugármérők sugárellenőrzési célokra való alkal
mazását, valamint a 'sugárfelderítési célokra használatos sugár
szintmérők alkalmazási módjait mutatja be. 

A szerző a kérdéseket gyakorlatiasan, könnyen érthető for
mában tárgyalja, s ezért a kiképzés e sajátos területén az okta
tók számára értékes segédeszközként szolgál a könyv. 

Megjelenik: félvászon kötésben, 160 oldal terjedelemben, 
kb. 16,— Ft-os áron. 

Futár Józsefné 
Zrínyi Katonai Kiadó 
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A MOSZKVAI RÁDIÓ HÍRMAGYARÁZÓJA 
MAGYARORSZÁG 

POLITIKAI ÉS KATONAI HELYZETÉRŐL 
1944—1945-BEN1 

Hitler „Blitzkrieg"-j e a Szovjetunió ellen megdöbbentette 
és femáborította a világ minden becsületes emberét, köztük 
azokat a magyarokat is, akik a fasizmus pusztításai ellen a 
Szovjetunióba találtak menedéket. 

Ezek a magyarok már teljesen 'beleilleszkedtek a Szovjet
unió életébe, ott új hazát találtak s lelkesedéssel támogatták a 
szovjet nép békepolitikáját. Természetes, hogy részt vettek a 
Szovjetunió védelmi háborújában és minden téren a Szovjet 
Hadsereg győzelmét kívánták. 

A Moszkva-i Rádiónak magyar adásai is voltak, melyek 
kifejezésre juttatták az ott élő magyarok viszonyát a háború
hoz és minden igyekezetével arra törekedett, hogy a magyar 
népet, s a Horthy Miklós által a német hadseregnek kiszolgál
tatott magyar katonákat felvilágosítsa arról, hogy laz a háború 
népellenes háború, a német imperialistákat s magyar lakájaikat 
szolgálja és katasztrófába viszi Magyarországot. 

A felszabadulási évforduló alkalmából helyénvaló, hogy 
emlékeztessünk antifasiszta harcunk eme formájára. 

Az itt felvonultatott anyag a nagy küzdelem húsz évvel 
ezelőtti különböző időszakait érinti. Az az érdekessége, hogy 
szovjet szemmel nézve tárgyalja az eseményeket. Ebből vissza
menőleg is kitűnik, hogy mennyire azonosak voltak a szovjet 
és a magyar nép érdékei bizonyos mértékben azért is, mert a 
történelem a szemlék elemzéseit és következtetéseit lényegé
ben igazolta. 

1 A moszkvai rádió magyar adásának vezetője, egyben hírmagyarázója, dr. 
Münnich Ferenc elvtárs volt, aki Nyikolaj Fjodorov néven olvasta fel kommen
tárjait. A moszkvai rádió hírmagyarázatából most közlésre kerülő korabeli hír
anyagot dr. Münnich Ferenc elvtárs, a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány ál
lamminisztere bocsátotta a HK szerkesztőségének rendelkezésére. 
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Moszkva, 1944. január 1. 

Nyeveltől Herszonig, tovább folyik a gigászi ütközet. A 
szovjet csapatok Vatutiri2 tábornok parancsnoksága alatt az első 
ukrajnai arcvonalon több száz kilóméter szélességiben és nagy 
mélységben áttörték a német fasiszta rablóhadak frontját. A 
Vörös Hadsereg szétverte Manstein tábornok nagy páncélos 
erőikkel támadó csapatait, amelynek Hitler azt a parancsot adta, 
hogy foglaljak vissza Kijevet és ezzel védjék ki a német hadse
reg egész déli szárnyát fenyegető szovjet támadást. A Vörös 
Hadsereg Zsitomir, Korosztyeny, Belaja Cerkov, Bergyicsev és 
más közlekedési csomópontok visszafoglalásával nemcsak Man
stein kezdeti sikereit likvidálta, hanem előretörésével nyugat 
és délnyugat felé még jobban kimélyítette a német arcvonalat 
átvágó éket. Egyidejűleg tovább fejlesztette sikereit a vityeb-
szki irányban az első balti arcvonal hadserege. Átvágta a Vi-
tyebszk—Orsa-i országutat és tovább folytatja előnyomulását. 

A szovjet német front eseményei a tények cáfolhatatlan 
erejével bizonyítják, hogy Manstein ellentámiadása nem hozta 
meg a neme töknek a várt eredményt. Nem tudta megzavarni 
a szovjet hadvezetőség stratégiai terveit, nem tudta megállítani 
a szovjet hadsereg támadását, s emellett a Manstein-hadsereg 
szétverése válogatott erőkből álló hadműveleti tartalékoktól 
fosztotta meg a német hadvezetőséget. Ebben a harcban a né
met fasiszták nagyszámú más, nagy köteléken kívül a Reich 
és az Adolf Hitler SS hadosztályokat is elvesztették. Hasonló 
sors érte Hitlernek Konyev?> tábornok haderőivel szemben álló 
csapatait. 

A szovjet német front döntő eseményei mellett figyelmet 
érdemel az a körülmény, hogy Hitler Németországát más harc
tereken is csapások érik. Olaszországban az utóbbi időben erő
södött a szövetséges haderő nyomása, a tengeri háborúban Hit
ler majdnem teljesen védelemre szorult, s a napokban elvesz
tet te flottájának utolsó 26 000 tonnás csatahajóját, a Sarnhorsz-

*• tot. Az angol—amerikai légierő egyre gyakrabban támadja 
Berlint, s a többi német katonai, ipari és közlekedési közpon
tokat. Goebbels karácsonyi beszédében kénytelen volt kijelen
teni, hogy ez a karácsony a németek számára a szomorúság ka
rácsonya volt. 

2 Nyikolaj Fjodorovics Vatutin (1901—1944), hadseregtábornok, 1943. novem
ber 6-tól az 1. Ukrán Front parancsnoka. Hősi halált halt 1944. január 15-én. 

3 Ivan Sztyepánovics Konyev (1897—), a Szovjetunió marsallja. A Nagy 
Honvédő Háborúban különböző frontok, köztük a 2. Ukrán Front parancsnoka, 
majd 1955—60-ig a varsói szerződésben részt vevő államok fegyveres erőinek pa
rancsnoka volt. 

« 
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Magyarországot, melyet Horthy, Kállay és az egész u ra l 
mon levő klikk hazaáruló -politikája tovább is Németországhoz 
köt, az a veszély fenyegeti, hogy osztoznia kell a pusztulásba 
rohanó fasiszta Németország sorsában. Még a kormánybefolyás 
alatt álló magyar sajtó is kénytelen borúlátó hangokat meg
ütni. 

A katasztrófa előszelét érzik Horthy német zsoldon ta r 
tott hírverői, és azok gazdái is. És ebben a sorsdöntő időben 
még szorosabbra fűzik azokat a láncokat, amelyekkel a magyar 
népet Hitler alávaló és vesztett ügyéhez f űzték.. Kállay csak a 

'napokban kötött tüntetően fegyverbarátságot Hitler magyaror-
.szági főbizalmi emberével, Imrédyvel. Be akarja vonni a ma
gyar fasisztákat a kormányzó pártba, hogy nagyobb erővel lép
hessen fel a demokratikus ellenzék ellen, és az országban egy
re növekvő németellenes, háborúellenes mozgalommal szem
ben. Keresztes-Fischer segédrendőrei, az államrendőrség és a 
csendőrség szerveivel együtt egyre-másra tartóztatják le a de
mokratikus ellenzék pártjainak vezetőit, s a nemzeti el lenál
lásban résztvevő ipari és mezőgazdiasági munkásokat. Kállay 
méltó akar lenni Imrédy barátságára, és Ibe alkarja bizonyítani,, 
hogy egy esetben igazat mondott, amikor azt állította, hogy a 
„szegedi gondolat az olasz és német fasizmus őse és a magyar 
kormánynak nem kellett tanulnia sem Mussolinitól, sem Hit
lertől". Ezek u tán senkinek sem kell csodálkoznia azon, hogy 
Horthy és Kállay tovább is Hitler rendelkezésére bocsátja 
Magyarország katonai erejét és anyagi erőforrásait. Ezek az 
emberek-nem tudják, de nem is akarják elválasztani sorsukat 
Hitlerétől. Nem tudják, mer t a haladó emberiség legszentebb 
jogai ellen elkövetett közös gaztettek elválaszthatatlanul össze
kötik őket. Nem akarják, mer t tudják, mer t a magyar nép erő
södő Hitler-ellenes hangulatából látják, hogy Hitleren kívül 
senkire sem támaszkodhatnak. De a magyar népnek nem lehet 
és nem szabad tétlenül szemlélnie, hogy egy jelentéktelen k a 
landorcsoport önző uralmi érdekeiért a pusztulásba vigyék. 

A Vörös Hadsereg győzelmei, feltartóztathatatlan előre
törése nyugat felé nem; ad időt a tétovázásra. A demokratikus 
koalíció előkészületei arra mutatnak, hogy a teheráni konfe
rencián megállapított összpontosított támadás a fasiszta blokk 
ellen nem soká várat magára. 

Magyarország az ostromlott vár közepén van. A magyar 
nép Hitler-ellenes harcos fellépése jelentős segítséget nyúj tha t 
a Vörös Hadseregnek és megfelelő értékelést remélhet az e l 
számolásnál, ha ez idejében történik. Ez a fellépés megszaba-
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dítja a magyar népet attól is, hogy Horthy, Kállay és klikkjük 
tovább folytassák kétes hazaáruló játékukat. Zápolya elkésett 
Mohácstól és Mohács évszázadokra sírbadöntötte Magyarorszá
got. Ma az a feladata a magyarországi Hitler-ellenes mozga
lomnak, hogy az új Mohácsot megakadályozza. Mert különben 
beteljesülnek a magyar költő szavai: 

„Múltadban nincs öröm, 
Jövődben nincs remény". 

Moszkva, 1944. szeptember 3. 

Az új magyar kormány megkezdte tevékenységét. Első lé
pése, ahogyan ezt Horthy kinevezte kormánytól várni lehetett, 
az volt, hogy Lakatos tábornok-^miniszterelnök üdvözlő távira
tot küldött Hitlernek, a németek kegyelméből ducse szerepét 
játszó Mussolininek és a többi még megmaradt Kviszlingeknek. 
Inkei tábornagy, külügyminiszter a szolgálati viszonynak meg
felelően Ribbentropp, volt pezsgőügynök, a német fasiszta kül
ügyminiszternek fejezte ki nagyrabecsülését, szintén távirati
lag. 

Aztán következtek a munkaprogramot jelentő nyilatkoza
tok. Lakatos miniszterelnök kijelentette, hogy főfeladata a há
ború folytatása a határok megvédéséért. A belső front egysé
gét minden rendelkezésre álló erővel biztosítani fogja, mon
dotta továbbá Lakatos tábornok. 

Ez a rövid nyilatkozat mindennél ékesszólóbban világítja 
meg Horthy-Magyarország válságos helyzetét. Nem szállunk 
vitába Hitler újdonsült magyar ügynökével afelől, hogyha a 
honvédek most határokat védelmeznek, akkor azok nem Ma
gyarország határai. A Kárpátokban, mint az egész szovjet— 
német arcvonalon Hitler-Németország sorsa dől el. S a honvé
dek a Kárpátokban Hitler-Németország védelmében céltalanul 
ontják- vérüket. Ezzel az egyszerű igazsággal a magyar nép 
túlnyomó többsége tisztában van. Ha ez nem így volna, akkor 
nem tudnánk megérteni Lakatos tábornok nyilatkozatának a 
belső front megvédésére vonatkozó fenyegető kijelentését. Tud
valevő dolog, hogy védeni csak olyasvalamit kell, amit a táma
dás veszélye fenyeget. A miniszterelnök kijelentésének ez a 
része arra mutat, hogy a belső front van veszélyben. Csúnya 
dolog a logika és ez esetben kellemetlen is Hitler magyar ügy
nökei számára. A honvédeknek — Lakatos szavai szerint —< 
a határokat kell megvédeniök. Lakatos mimsztenelnöknek pe-
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•dig belső frontegységét. Az események bizonyítják, hogy több 
fronton folyó harc a Horthy-klikknél sokkal nagyobb szerve
zett erőnek, Hitler német fasiszta bandájának is a nyakát szegi. 

A Hitlernek kiszolgáltatott honvédek a Kárpátokban, vagy 
a német főparancsnokság intézkedése szerint más arcvonalsza
kaszon pusztulnak el. A belső fronton Horthynak és Lakatos
nak ideiglenesen, de csak rövid időre, még szerencséje van, 
ott ők támadnak és egyelőre sikerrel. Szaporodik a koncentrá
ciós táborok száma. A magyar demokrácia harcosait kipróbált 
német módszerekkel pusztítják. Aki hazafias aggodalmának 
nier kifejezést adni az ország sorsa felett, azt a Gestapo és a 
magyar SS-̂ ek rögtön elhallgattatják. 

De Horthy uralma csak függeléke a német fasizmus össze
omló hatalmának, az pedig rohamléptekben rohan a végső 
pusztulás felé. A Vörös Hadsereg győzelmes támadása, az 
angol—amerikai erők franciaországi sikerei gondoskodnak ar
ról, hogy a fasiszta reakció roskadozó épülete mielőbb össze
dűljön. Hitler hadainak további vereségei, melyek már Horthy-
Magyarország közvetlen közelében érik az emberi haladás el
lenségeit, még nagyobb veszedelembe hozzák Horthy—Lakatos, 
amúgy is repedező belső frontját. S ha a Hitler hadosztályai 
közé szorított honvédegységek egy szép napon öntudatra éb
redve, fegyverüket a német elnyomók és niajgyar szolgáik 

ellen fordítják, s a belső frontnak a terror eszközeivel lekötve 
tartott erői támogatásukra sietnek, a magyar fasiszta reakció 
kalandorait eléri a megérdemelt büntetés. 

Ezt a folyamatot lényegesen meggyorsíthatja a magyar 
demokrácia erőinek kezdeményező aktivitása. A romániai ese
mények szemmellátható bizonyítékai a német fasiszta rendszer 
bomlásának. Szolvákiából is a népi erők aktív fellépéséről ér
keznek hírek. A magyar nép felszabadító harcára sohasem 
volt még kedvezőbb helyzet. A tévovázás, a várakozás pusztu
lásba visz. Sohasem mondottak többet egy-egy népnek Petőfi 
örökéletű sízavai: Minden Demoszténesnél szebben beszél a 
tett. Horthytól, Lakatostól a Hitlerrel kötött meggyalázó szö
vetségtől csak az szabadíthatja meg a magyar népet. Csak az 
teheti lehetővé, hogy visszanyerje a demokratikus népek meg
becsülését. 

Moszkva, 1944. szeptember 13. 

A Szovjet tudósító Iroda jelentléseiben naponta hallunk 
új, a magyarok számára ismerős helységneveket. Brassó után 
Gyulafehérvár, Sepsiszentgyörgy, Segesvár, Meggyes, Petro-
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zsény, Csíkszereda, Déva, Torda felszabadítását adja hírül a 
szovjet rádió. 

A német és magyar hírverés állandóan a kárpáti hágóknál 
folyó harcokról beszél, ahol állításuk szerint — a német—ma
gyar csapatok minden támadást visszavernek. A magyar rádió
hallgatót, aki az igazat akarja tudni, s ejzért Moszkvára állítja, 
be készülékét, jól tudja, hogy Gyulafehérvár a Maros mentén, 
Segesvár a Küküllő völgyében fekszik, s a többi helységek is 
jó messze nyugatra vannak a Kárpátoktól és északnyugatra az 
erdélyi „Alpoktól". 

Horthy ék a fronteseményekről költött jó hírekkel akarják 
igazolni azt az állításukat, hogy a németek nagy katonai erők
ikel segítik, Magyarországot. A valóság természetesen egész 
más. A magyar honvédcsapatokat csak kisszámú német roham
ágyú és páncélkocsi támogatja. A honvédek arcvonalán levő 
csekélyszámú német SS-egység csak biztosító és csendőrszol
gálatot végez a honvédcsapatok háta mögött. Kíméletlenül be
lelő a visszavonuló honvédekbe, visszaűzi a tűzvonalba a me
nekvést keresőket. Hitler német tartalékai régen föld alá kerül
tek a szovjet—német fronton, s az utóbbi időkben Nyugat-
és Dél-Európa harcterem is megritkultak a németek sorai. 
Románia,, Finnország és Bulgária belátták, hogy Hitler szövet
sége a pusztulásba vezet. Románia és Bulgária a Vörös Had
sereg győzelmes eljőrtetörését felihasználva, átálltak a Vörös 
Hadsereg oldalára. Finnország kormánya is szakított Hitlerrel 
és delegációt küldött Moszkvába a fegyverszüneti tárgyalások
ra. A kis Szlovákia népe fellázadt a német fasiszták és Tiso 
zsarnoki uralma ellen. Egyedül Horthy Magyarországa t a r t ki 
tovább Hitler gálád és vesztett ügye mellett. A német fasisz
ták most a magyar honvédek holtesteivel tömik be azokat a 
léseket, amelyeket a német csapatok óriási veszteségei és a 
vazallus országok túlnyomó részének leválása ütött a fasiszta 
rablók védelmén. A Szovjetunió megszállt területeinek felsza
badítása, Franciaország elvesztése, Románia, Bulgária elfordu
lása, Finnország kilépése a háborúból — nemcsak Hitler meg
tépázott élőerejét gyengítette meg, hanem sok fontos háborús 
nyereségtől, rengeteg élelemtől is megfosztotta a német fasiszta 
rablókat. A veszteségeket mind emberben, mind hadianyagban 
a magya l nép rovására akarja pótolni. Horthy, 'Lakatos és 
Csatái teljesítik Hitler minden követelését. A honvédek fel
áldozását a határvédelem hamis jelszavával indokolják. A m a 
gyar búzát és a hadiipar termékeit pedig kilátásba helyezett,. 
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de soha meg nem kapott német iparitermékekért „cserébe" 
szállítják ki Magyarországról. 

A románok nemcsak, hogy hátat fordítottak 'Hitlernek, 
hanem hadat is üzentek a német megszállóknak, harcba száll
tak velük. Most már — a Vörös Hadsereg segítségével — or
száguk területének túlnyomó részét felszabadították. Gyakor
latban tanulták meg, hogy a Vörös Hadsereg nem hódító célok
ból lépett román földre, hanem azért, mer t Románia Hitler 
szövetségese volt, s a megvert fasiszta hadak román területre 
vonultak vissza. A Szovjetunió Magyarországon nem keres te 
rületi hódításokat. A nagy, szabad szovjet nép a maga szabad
ságáért küzdve, minden leigázott népet segít abban, hogy a 
szabadságát visszanyerje. Segít a románoknak és segíteni fog a 
magyaroknak is, ha azok elérik az országot áruba bocsátó 
Horthy-klikket, és a Vörös Hadsereg mellé állva, részt vesznek 
az ősi ellenség, a német imperializmus szétverésében. A Maros 
és a Küküllő völgyében dörgő szovjet ágyúk az utolsó figyel
meztetést jelentik a magyarok számára. Dönteniük és igen 
gyorsan kell dönteniük: el akarnak-e pusztulni Hitlerért, 
Horthyért, vagy küzdeni akarnak a Vörös Hadsereggel együtt 
a német fasizmus teljes megsemmisítése, Magyarország fel
szabadítása érdekében. 

Moszkva, 1944. szeptember 22. 

Három évvel ezelőtt, mikor az arcvonal messze volt Ma
gyarország területétől, Horthy és klikkje azzal áltatták a ma
gyar népet, hogy Hitler várható gyors győzelme folytán az 
országnak nem kell nagy áldozatokat hoznia. Ügy állították be 
a háborút, mint valami a távolban lefolyó hadgyakorlatot, ahol 
az új fegyverek: a páncélkocsi egységek és a légierőik, tapasz
talatokat szereznek, a tisztek kitüntetéseket kapnak, s néhány 
száz halott és sebesült árán visszatért csapatok zene mellett 
győzelmi menetben vonulnak el Horthy Miklós előtt a budai 
Szent György téren. 

A Szovjetunió népeinek, s a Vörös Hadseregnek hősies el
lenállása, Hitler blitzkrigjét hosszú, a fasiszta blokk haderejét 
kimerítő háborúvá változtatta. A Vörös Hadsereg kemény vé
delmi harcokban megtizedelte Hitler és szövetségeseinek had
erejét, s azután kiűzte a fasiszta hordákat a Szovjetunió föld
jéről. 

Hitler és Horthy ma már Erdély területén folytatnak két
ségbeesett és reménytelen védekező háborút a győzelmesen 
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előretörő Vörös Hadsereggel szemben. Hova lettek azok az 
idők, amikor Horthy propagandája ilyen jelszavakkal dobáló
zott: „inkább Ukrajnában folyjék a háború, mint Magyaror
szág földjén." 

A Szovjet Tudósító Iroda beszámolt Temesvár és Arad el
foglalásáról. Az első alig 50 km-re, a második 16 km-re van a 
magyar határtól . S éppen ezért mer t a háború Horthy haza
áruló politikája következtében Magyarország területéhez köze
ledik, Horthy ék azzal a jelszóval akarják tovább is Hitler há
borújához kötni a magyarokat, hogy a honvédség felett Hitler 
hadseregfőparancsnoksága rendelkezik, s ott használja fel a 
honvédhadosztályokat, ahol Németország érdekei megkíván
ják. Viszont Hitler, akitől Magyarországon kívül összes jelen
tős szövetségesei — Románia, Bulgária és Finnország — elfor
dultak — minden alkalmat felhasznál arra, hogy a magyarok 
részvételét Németország védelmében világgá kürtölje. A né
met hadműveleti jelentés napok óta megemlékezik Ibrányi 
vezérőrnagy parancsnoksága alatt Varsónál harcoló magyar 
lovashadosztályról. Hitlernek szüksége van erre, mert köze
ledő katasztrófától rettegő németeknek be alkarja bizonyítani, 
hogy még nem minden szövetséges fordult el tőlük. Horthyék-
nak kellemetlen a német hírverés vállveregetése, mer t ők a 
magyaroknak azt mondják, hogy honvédek az ország határait 
védik, tagadják azt, hogy a magyar nép idegen, német érde
kekért vérzik. A magyar hírverés azért cáfolta a napokban a 
magyar honvédek Varsó alatti harcairól szóló híreket. 

A német hírverés azelőtt figyelembe vette magyar vazal
lusa belső érdekeit és igyekezett arra, hogy híradásai meg ne 
cáfolják Horthy ék házi használatra készült hazudozásait. A né 
met fasiszták most ezt a fényűzést nem engedhetik meg ma
guknak. Ök közölni akarják a német néppel, hogy maradt még 
egy szövetségesük, aki a német érdekeket elébe helyezi a maga 
nemzeti érdekeinek. 

Ditmár tábornok, a német rádió szemleírója szintén a ma
gyarokkal vigasztalja a németeket. Legutóbbi rádió szemléjé
ben kénytelen beismerni, hogy a németek balkáni arcvonala 
megsemmisült, s Délkelet-Európában új frontot kell teremteni. 
Ez az új front már kialakulóban van — folytatja Ditmár — és 
megállapítja, hogy a magyarok minden erejükkel részt vesz
nek az új front megteremtésében, s Németország védelmében. 
Íme így néz ki Horthyék határvédelmi jelszava a gyakorlati 
megvalósításban. 

A háború éppen azért jutott el Magyarország határaihoz, 
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mer t Horthy és áruló klikkje tovább is kitartanak Hitler mel
lett. Éppen az ő hazaáruló politikájuk teszi lehetővé a német 
fasizmusnak, hogy Magyarországot a német védelem előretolt 
állásaként használja fel. Ezért pusztulnak el a honvédek Varsó
nál, holnap a Rajnánál, ha német hadviselés érdekei megkí
vánják. Ezért, és csakis ezért, zuhannak a bombák Budapest
re, Debrecenre, Székesfehérvárra. Ezért zuhannak majd a többi 
magyar városra, ha a magyar nép tovább is tűr i Horthyék 
hazaáruló politikáját. 

Moszkva, 1944. október 11. 

A Vörös Hadsereg, az Alföldön át üldözve a Hitler-Német
ország felé vezető utakon védő magyar hadsereget, és a biz
tonság kedvóért erre az arcvonalra vetett német csapatokat, 
széles arcvonalon közeledik a Tiszához. Egyes helyeken már át 
is lépte ezt az utolsó víziakadályt Budapest irányában. 

Horthy lapjai, amelyek egykor fennhéjázóan írtak Hitler 
támadó háborújáról, dicsekedtek azzal, hogy a honvédcsapa
tok messze Ukrajna földjén dúlnak, rabolnak, gyilkolnak; egy
szerre a humanizmusról beszélnek. A Reggeli Magyarország a 
genfi konvenciát emlegeti, melyet — állítása szerint — a ma
gyarok miindig betartottak. Az Esti Űjság azt írja, hogy Ma
gyarország humánusan járt el külső és belső ellenségeivel 
szemben. „Szentül őrizzük harci zászlónk tisztaságát és nem 
engedjük, hogy kegyetlenségekkel beszennyezzék." Ezekre a 
kijelentésekre most szükségük van Horthyéknak, mert a há
ború magyar területen folyik és rövid idő múlva a háború 
bűnöseinek a népek ítélőszéke elé kell állniuk. Horthy-lapok 
ostobán és minden óvatosságot félretéve hazudnak. Hiszen ál
lításuknak a „belső ellenségre" vonatkozó részére mindenki 
előtt ott ál a cáfolat. Ezek a koncentrációs táborok, ahová 
Horthyék a német háborút, az ország elárulását elítélő haza
fiakat, a demokrácia harcosait, a hivatalos körök által „belső 
ellenségnek" bélyegzetteket zárják. Cáfolják ezt a hazugságot 
az országiban uralkodó terrorintézkedéseik, kivégzések is. 

A „külső ellenséggel" szemben állítólag gyakorolt huma
nizmus cáfolatát ott találjuk minden ukrán, vagy román hely
ségben, ahonnan Hitler magyar rablótársait kiverte a Vörös 
Hadsereg. Kijev környékén, a brjanszki erdő területén vádlott
ként állnak a békés szovjet polgárok tömegsírjai, melyeket 
Horthy most humánussá előléptetett hordái töltöttek meg ár
tatlanul kivégzett áldozataik holttestével. A brjanszki vidék 
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Nyeginó nevű falujának lakosai nem felejtették el asszonyai
kat és gyermekeiket, akiket a Horthy-tisztek csőretöltött fegy
verrel aknamezőre hurcoltak. Más községekben még ma is bor
zalommal beszélnek a részegen erőszakoskodó honvédtisztek
ről. Nem felejtették el, hogy ittas magyar tisztek karácsony 
éjszakáján tréfából belövöldöztek a parasztházak ablakain. 

De Horthy sajtója nem azért ír m a humanizmusról, mintha 
Hitler magyar hóhérlegényei megcsömörlöttek volna az ártat
lanul kiontott vértől. Egészen más magyarázata van ennek. 

A háború magyar területen folyik. Nem lehet többé két
ségbevonni, nem lehet cáfolni, hogy Horthy és klikkjének 
hazaáruló politikája katasztrófába vit te Magyarországot. Ez t 
ma már mindenki látja. Éppen ezért Horthy hírverése most 
új eszközöket keres a háborúellenes népmozgalom letörésére, 
vagy legalább fékentartására. Rémületet akar kelteni a magyar 
lakosságban az előnyomuló Vörös Hadsereggel szemben. Azt 
akarja, hogy az arcvonalba eső falvak és városok lakosai hagy
ják ott tűzhelyüket, meneküljenek a Vörös Hadsereg elöl, s 
a honvédek ne adják meg magukat. Ezért kezdi propagandá
ját a magyar humanizmus dicséretével, hogy azt a Vörös Had
sereg kegyetlenkedéseiről költött rémtörténetekkel folytassa. 

A szovjet csapatok már jó pár száz kilométerre távolod
tak el a szovjet határoktól. Román, bulgár és magyar városok 
és falvak százainak lakossága ismerkedett meg a szovjet tisz
tekkel és katonákkal. Ezek a lakosok hálát adnak sorsuknak, 
hogy nem hallgattak fasiszta hatóságaikra és helyükön marad
tak. A Vörös Hadsereg hadtápterületére került Makó, Békés
csaba, Gyula, Hódmezővásárhely lakosai egyhangúan jelentik 
ki a Vörös Hadsereg ható s ágainak, hogy évek óta először élnek 
nyugalomban és biztonságban. Nem rekvirálnak tőlük élelmet 
Horthy hajcsárjai és a németek. Szabadon kifejezésre ju t ta t 
hatják gyűlöletüket a németek, Horthy áruló rendszere és a 
némethajcsár nyilas szervezetekkel szemben. Ezekben a hely
ségekben, ahonnan megszöktek Horthy reakciós, népnyúzó hi
vatalnokai, a lakosság bizalmával rendelkező emberek vették 
át az igazgatást. Űj, a nép érdekeit szem előtt tartó emberek 
vezetése alatt működnek a helyi igazgatás és rendfenntartás 
szervei. A Vörös Hadsereg hadtáphatóságai támogatják őket. 
a rend, a személyi és vagyonbiztonság megőrzésében. 

Az a helyzet most Magyarországon, hogy a magyar nép 
ott lélegzik fel szabadon, ahonnan kiverik Horthy hadseregét, 
ahonnan megszöknek Horthy reakciós hivatalnokai és bevonul 
a felszabadító Vörös Hadsereg. A Vörös Hadsereg pedig nem 
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áll bosszút a magyar népen a Horthy-rendszer kegyetlenke
déseiért, mert nem a nép, hanem annak fasiszta elnyomói el
len harcol. Minden becsületes magyarnak hazafias kötelessége, 
hogy a Vörös Hadsereget támogassa. 

Moszkva, 1945. január 24. 

Az Ideiglenes Magyar Nemzetŕ^Kormány január 20-án 
fegyverszünetet kötött a Szovjetunióval és szövetségeseivel. 
A Debreceni Ideiglenes Nemzetgyűlés és az ott megalakult 
kormány programjának megvalósítására megtették az első 
döntő jelentőségű lépést. A Vörös Hadsereg győzelmei lehetővé 
tették a magyar nép számára, hogy nemzeti érdekeinek meg
felelően, szabadon cselekedhessek. A fegyverszünet megkötése 
és a magyar demokrácia első intézkedései arra mutatnak, hogy 
a magyar nép élni akar az adott történelmi lehetőségekkel és 
következetesen halad előre a demokratikus, szabad, független 
Magyarország megteremtésének útján. 

A fasizmus ellen harcoló államok sajtója nagy figyelem
mel fogadta a magyar fegyverszünet megkötését és annak fel-" 
tételeit nagylelkűnek, enyhének tartja. Véleménye szerint ezek 
a feltételek lehetővé teszik Magyarország számára, hogy a nem
zeti katasztrófából felemelkedjék. 

A győztes Szovjetunió és szövetségesei annak ellenére, 
hogy Magyarország reakciós vezetőinek politikája folytán Hit
ler utolsó szövetségese maradt — tekintetbe vették, hogy a 
Magyar Nemzeti Kormány szakított Hitlerrel és hadat üzent 
Németországnak. Ezért olyan jelentéktelen a Magyarország 
által fizetendő kártérítés összege, ezért állapítja meg a szer
ződés erre vonatkozó pontja, hogy Magyarország az okozott 
károkat csak résziben fogja megtéríteni. 

A Szovjetuniót és szövetségeseit nem a bosszúállás, ha
nem olyan szempontok vezetik, hogy a demokrácia útjára lé
pet t magyar nép újból talpra állhasson és teljesíthesse kötele
zettségeit, melyek értelmében részt akar venni a szabadság
szerető népek harcában a fasizmus ellen. Feltehető, hogy az 
Ideiglenes Nemzeti Kormány nemcsak külpolitikai program
ját valósítja meg, hanem következetesen keresztülviszi azokat 
az intézkedéseket is, melyeket az ország belső, demokratikus 
átalakulásának érdekében vállalt. Ezen a téren elsőrendű és 
döntő fontossággal bír a demokratikus földreform végrehaj
tása, mely a parasztság millióit fogja a feudális rabszolgaság
ából embersorba emelni. Ennek a földhöz juttatott paraszttöme-
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megek az új, magyar demokrácia legszilárdabb pillérét fog
ják képezni. A demokráciában emberi jogokhoz jutott ipari 
munkásság és a méltó helyet elfoglaló értelmiség, a felszaba
dult parasztsággal együtt, szilárd acélfalként fognak az Ideig
lenes Kormány mellett állani és lehetőséget adnak számára, 
hogy rövid idő alatt kiirthassa a fasiszta fertőzés maradványait . 
Ezen a széles társadalmi alapon az Ideiglenes Kormány gyor
san megtisztíthatja az állam és a közélet szerveit a leleplezett 
és bujkáló német fasiszta és nyilas ügynököktől. Olyan állami 
és helyi igazgatási apparátust teremthet, amely a felszabadult 
magyar nép széles tömegeinek érdekeit képviseli, akaratának 
megvalósítója és végrehajtója lesz. 

A Vörös Hadsereg győzelmei, a jóindulatú fegyverszüneti 
feltételek elősegítik az új , független, demokratikus Magyar
ország felépítését, olyan Magyarországot, ahol a politika irá
nyát nem egy önző reakciós réteg, hanem a demokratikus nép
tömegek érdekei szabják meg. 

Most minden a Debrecenben vállalt demokratikus prog
ram következetes végrehajtásától, a fegyverszüneti feltételek 
pontos teljesítésétől függ. A magyar demokrácia jövőjére döntő 
befolyással lesz részvétele, a közös ellenség, a fasizmus meg
semmisítéséért folyó harcban. 

A Magyarországról érkező hírek szerint a fegyverszüneti 
egyezmény aláírását a lakosság nagy megelégedéssel fogadta. 
Szerencsés, sokat ígérő fordulópontnak tartja az ország, életé
ben, melynek a megalázó német szövetség annyi szenvedést 
okozott. 

A demokratikus ideiglenes kormány első lépései arra mu
tatnak, hogy végre akarja hajtani azt, amit Debrecenben a 
magyar nép megbízásából vállalt. Feladatát azonban csak ak
kor oldhatja meg, ha a magyar nép tömegei támogatják ebben-
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A SZOVJET CSAPATOK HADMŰVELETEI 
MAGYARORSZÁG FELSZABADÍTÁSÁÉRT* 

M. Málahov ezredes 

I. Általános helyzet és a harctevékenység kezdete 

A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborúja a hitleri Német
ország ellen kemény próba volt a szovjet nép és Fegyveres Erői 
számára. A szovjet emberek, akik a halálos veszély láttán min
den anyagi és szellemi erejüket mozgósították az ellenség meg
semmisítésére, még szorosabban tömörültek a Kommunista 
Párt köré, amely lelkesítője és szervezője volt az ellenséges 
betörés elleni küzdelemnek. 

A Szovjet Fegyveres Erők a Baren ts-tengertől a Fekete
tengerig húzódó arcvonalon, a méreteit tekintve, eddig nem. 
látott ütközetekben igazságos harcot vívtak a szovjet haza terü
letére betört agresszor ellen. A német-fasiszta csapatok 
Moszkva alatt és Volgográdnál történt szétzúzása után meg
kezdődött a hódítók tömeges kiűzése a Szovjetunió területé
ről. 

1944 októberére a Vörös Hadsereg szétzúzta Hitler csapa
tait északnyugaton, a jobbparti Ukrajnában, a Krímben, Karé-
liában, Belorussziában, Nyugat-Ukrajnában, Kisinyov-Iasi tér
ségében. 

Ezek a győzelmek a nemzeti felszabadító harc új fellendü
lését váltották ki Nyugat-Európa meghódított országaiban. A 
kialakult helyzet az USA és Anglia uralkodó köreit arra kény
szerítette, hogy megnyissák a második frontot. 

1944. június 6-án angol—amerikai csapatok szálltak partra 
Észak-Franciaországban. A szövetségesek 1944. évi hadmű
veletei azonban nem gyakoroltak lényeges befolyást a szovjet— 
német arcvonalon levő német fasiszta csapatok létsiziámára, 

* Az alábbi cikket Malahov elvtárs a szerkesztőség felkérésére írta folyóira
tunk számára. 
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:meg változására. A szövetségesek hadműveleteinek kimerítő 
értékelését N. Sz. Hruscsov adta meg, aki azt mondotta, hogy 
a szövetségesek csak akkor szánták rá magukat a deszant-
hadművelet végrehajtására, ,, . . . amikor a második világhá
ború egész menete gyökeres módon megváltozott, amikor az 
események úgy fordultak a nyugati országok számára, hogy 
ha elkéstek volna a második front megnyitásával, úgy a szov
jet csapatok nemcsak Berlinig juthattak volna el, hanem Pár i 
zsig is . . .**' 

A Szovjet Fegyveres Erők 1944 folyamán végrehajtott si
keres támadása annak az eredménye volt, hogy tovább növeke
dett a Szovjetunió katonai ereje. 

A szovjet hátország dolgozóinak hősi erőfeszítése eredmé
nyeképpen hónapról hónapra növekedett az ország hadigazda
sági ereje. Végeláthatatlan folyamban özönlöttek az arcvo
nalra a harckocsik, a repülőgépek, a tüzérségi lövegek. 

A Vörös Hadsereg megnövekedett technikai ellátottsága, 
az 1941—44 során szerzett gazdag harci tapasztalatai lehetővé 
tették a szovjet legfelső főparancsnokság számára, hogy olyan 
nagyméretű támadó hadműveleteket tervezzen és valósítson 
meg, amelyek a háború kimenetele szempontjából mind politi
kai, mind hadászati vonatkozásban döntő jelentőséggel bírtak. 

Ezekhez tartoztak azok a hadműveletek is, amelyeket a 2. 
és a 3. Ukrán Front csapatai hajtottak végre Magyarország te- « 
rületén 1944 végén és 1945 elején. 

A Vörös Hadsereg csapatai — Romániában, Bulgáriában 
és a Kárpátokban végrehajtott támadásuk során — 1944 szep
temberének második felében elérték a Kárpátok fő gerincének 
vonalát a román—magyar, valamint a bolgár—jugoszláv ha
táron és kedvező feltételeket teremtettek arra, hogy a harcte
vékenységet Magyarországra kiterjesszék. 

A 2. Ukrán Front, R. J. Malinovszkij, a Szovjetunió mar
sallja parancsnoksága alatt erős csapást mért Cluj (Kolozsvár) 
általános irányban, áttörte az ellenséges csapatok védelmét, 
amelyet a déli Kárpátokhoz vezető utakon építettek ki és Ke
let-Magyarország határterületein harcokba kezdett. Elsőként 
a P. D. Govorunyenko altábornagy vezette 18. harckocsihad
test egységei lépték át a magyar határt . A hadtest csapatai 
szeptember 26-án elfoglalták az első magyar várost — Makót.2 

í N. Sz. Hruscsov: A békés egymás mellet t élésért . Beszédek és í r á sok (1959. 
január—«iecember) . Kossuth Könyvk iadó I960. 102. oldal . 

2 A Szovjetunió Honvéde lmi Minisz té r iumának Levél tára (a t ovább iakban 
SzU. HML.) 680. állag, 17628. leltár, 32. irat , 46. l ap . 
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Az arcvonal balszárnyán, a Tisza és Jugoszlávia északke
leti határa között sikeresen haladt előre a 46. hadsereg táma
dása. Mintán a hadsereg a JNFH 3 egységeivel közösen felsza
badította Petrográdot, Vrvosacot (Versée), Bela-Crkvat (Fehér
templom), Pancevot (Pancsova), Belgrád ellen fordult. 

A 2. Ukrán Front csapataival közösen támadtak a román 
hadsereg magasabbegységei. 

A 3. Ukrán Front csapatai délebbre tevékenykedtek. Szep
tember végén átlépték a román—jugoszláv és a bolgár—jugo
szláv határ t és kifejlesztették támadásukat Belgrád felé. 

Északról, a szovjet—csehszlovák határ mentéről a 4. Uk
rán Front hadseregei fenyegették az ellenséget. 

A szovjet csapatok síkeres előretörése a Balkánon nyugta
lanságot keltett az angol és amerikai vezetők körében. W. Chur
chill, Anglia miniszterelnöke 1944. szeptember 13-án a máso
dik québeci konferencián kijelentette: „Engem mindig vonzott 
az a gondolat, hogy támadást kezdjünk jobbról azzal a céllal, 
hogy csapást mérjünk Németországra adriai hónaljában. Cé
lunknak Bécs kell l enn i e . . . Szükségesnek tartom, hogy ezt a 
hadműveletet Isztria elfoglalásával, Trieszt és Fiume megszál
lásával segítsük elő." Jóval később, visszaemlékezéseiben 
Churchill ehhez hozzáfűzi: „Egyéb indok, amely e jobbról tör
ténő támadás mellett szólt az volt, hogy az oroszok gyorsan 
előnyomulták a Ballkán félszigeten és veszélyesen kiterjesztet
ték ott a szovjet befolyást/1 

Ugyancsak Churchill szavai szerint, a balkáni országok 
elfoglalásának eszméje — amelynek az volt a célja, hogy oda 
ne engedjék he az oroszokat — a québeci konferencián teljes 
támogatásra talált az Egyesült Államok kormánya részéről. 
Ez látható Londonba küldött táviratából: „ . . . azt a gondola
tot, hogy nyomuljunk előre Bécs felé abban az esetiben, ha a 
háború elég sokáig elhúzódik és ha másolk nem érnek oda előbb, 
itt teljesen elfogadják.5 

W. Churchill kijelentései leleplezik Anglia és az Egyesült 
Államok uralkodó köreinek imperialista politikáját, amelyet a 
német fasiszta rabságban levő balkáni országokkal szemben 
folytattak. Akkor, amikor a Vörös Hadsereg harcosai vérüket 
ontva, felszabadították a balkáni népeket a fasiszta iga alól, 
Anglia és az Egyesült Államok kormányának vezetői arra tö
rekedtek, hogy megakadályozzák a Szovjetuniót s magasztos 

3 J N F S Z — Jugosz láv Népi Felszabadí tó Hadsereg. 
4 Winston S. Churci l l : The second World War . Vol. VI. London 1954. p . p . 
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felszabadító küldetés teljesítésében és „megelőzzék az. oroszo
kat Közép-Európa bizonyos térségeiben". 

Nem 1941 novemberében, amikor a hitleri hadsereg 
Moszkva alatt állt, nem 1942-ben, amikor az orosz katonák a 
Volgánál ontották vérüket, nem 1943-ban, amikor a szovjet 
csapatok — megfordítva a háború kerekét — nyugat felé nyo
multak előre, de maguk előtt még ezer és ezer mérföld ellen
ség megszállta föld volt, nem, nem akkor, hanem csak 1944 
augusztusában, amikor a Vörös Hadsereg csapatai Románia 
nyugati határaihoz közeledtek, határozta el Anglia, hogy gyor
san segítséget nyújt a görögöknek. Roosevelt, az Egyesült Ál
lamok elnöke pedig hozzájárult ahhoz, hogy angol csapatok 
szálljanak partra Görögországban, sőt amerikai szállító repülő
gépeket is felajánlott ehhez. 

1944. október 4-én — amikor a szovjet csapatok elkesere
dett harcokat vívtak, hogy felszabadítsák Magyarországot és 
Jugoszlávia délkeleti körzeteit, fővárosával Belgráddal együtt 
a német hódítóktól — Görögországban angol deszant egységek 
szálltak partra, akik mindenekelőtt a görög népi felszabadító 
front fegyveres erőire csaptak le. Churchill véleménye szerint, 
jelenleg a Budapestre és Bécsbe vezető út az angol—'amerikai 
csapatok számára Görögországon keresztül vezethet, később 
pedig Trieszt és Fiume kikötőjén keresztül Ljubljana felé. 

A szovjet csapatok belgrádi, budapesti és «bécsi irányban 
végrehajtott megsemmisítő támadásai meghiúsították Anglia 
és az Egyesült Államok terveit a délkelet-európai országiokba 
való további behatolást illetően. Ugyanekkor súlyos erkölcsi 
csapás volt az a hitleri háborús stratégiára. A hitleri vezetés 
számításba vette Anglia és az Egyesült Államok ama törekvé
sét, hogy behatoljanak a Balkánra és ezért abban reményke
dett, hogy ott érdekellentétek jönnek létre a szövetségesek kö
zött, mielőtt még Németországot teljesen levernék és hogy 
ennek döntő jelentősége lesz a háború Németországra nézve 
kedvező kimenetele szempontjából. 

Hitler 1944. szeptember 10—13-án arról beszélt főhadiszál
lásán a ,,Dél-Ukrajna" hadseregcsoport parancsnokának, hogy 
,, . . . az oroszok politikai célja nem Németország, hanem a 
Boszporusz, amely általában olyan kérdés, amely körül forog 
minden. Oroszország most elsősorban a Balkán és a Boszpo
rusz kérdését veti fel." Majd kifejezte szilárd meggyőződését, 
hogy „14 napon belül, de legkésőbb hat héten belül az ellen
tétes pólusok között olyan összeütközés jön létre, hogy ez vál— 
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tozáshoz fog vezetni, amelynek törvényszerűen döntő szerepet 
kell játszania a jelen háborúban".6 

A német fasiszta vezetés alapvető feladatának ez időszak
ban azt tekintette, hogy stabilizálja az arcvonalat a Balkánon 
a szovjet csapatokkal szemben. A németek — a Vörös Hadse
reg déli arcvonalszakaszon indított támadását feltartóztatva — 
„ki akartak húzni az időt"7 és ezzel lehetővé kívántak tenni, 
hogy angol és amerikai csapatok nyomuljanak be a Balkánra 
az adriai tengerpart felől. 

Hitler és klikkje azonban nagyon rövid időn belül a r ra 
kényszerült, hogy megváltoztassa értékelését a szovjet csapa
tok balkáni főcsapásának irányára vonatkozóan. Miután a n é 
met fasiszta parancsnokság meggyőződött arról, hogy a szovjet 
parancsnokság nem szándékozik fő erőit átvinni a budapesti 
irányból a Boszporuszhoz, szigorú rendszabályokat kezdett fo
ganatosítani a védelem kiépítésére a román—magyar és a bol
gár—jugoszláv határon, azzal a céllal, hogy megakadályozza 
a szovjet csapatok benyomulását Magyarországra, hogy fedezze 
az Ausztriába és Dél-Németországba vezető fő útvonalakat és 
biztosítsa csapatai kivonását Görögországból és Albániából. 

A szétvert „Dél-Ukrajna" hadseregcsojpprt helyett lé t re
hozták a „Dél" hadseregcsoportot.8 E hadseregcsoportban levő 
német fasiszta csapatok mennyiségét szeptember végére 15-ről 
35 magasabbegységre növelték. Fokozták a fegyveres harcot a 
Délkelet-Európa megszállt országaiban egyre inkább kibonta
kozó nemzeti felszabadító mozgalom ellen. Ezenkívül, a német 
parancsnokság egyre nagyobb mértékben alkalmazott német-
bérenc vezetőket Jugoszlávia területén. 

A déli arcvonalszakasz védelmében fontos szerep jutott 
Magyarországnak. Területén sok hadiüzemet helyeztek el és 
rajta keresztül vezettek a német fasiszta csapatok egész déli 
csoportosításánalk fő közlekedési útjai. A magyarországi hor
thysta klikk 1944 őszére ténylegesen egyetlen szövetségese ma
radt Németországnak, s gyakorlati segítséget nyújtott a hitleri 
hadseregnek fegyveres erőkkel, olajjal, felszereléssel, élelmi
szerrel, résziben fegyverrel és lőszerrel. 

A német fasiszta parancsnokság kezdetben azt tervezte, 
hogy a szovjet csapatok támadását a román—magyar határon 
feltartóztatja, majd támadásba megy át Debrecen térségéből, 

6 Idézett zsákmányolt német iratokból. 
7 Idézet zsákmányolt német iratokból. 8 A „Dél-Ukrajna" hadseregcsoport nevét 1944. szeptember 23-án „Dél" had

seregcsoportra változtatták. 
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A későbbiek folyamán pedig vereséget szándékozott mérni a 
2. Ukrán Front egész balszárnyára és védelmet akar t létre
hozni a déli Kárpátok vonalán.9 

A német parancsnokság ezúttal is helytelenül értékelte a 
Vörös Hadsereg szemben álló erőit, parancsnokainak hadmű
vészetét, nagy támadó hadműveletek rövid időn belül történő 
megszervezését illetően. 

A szovjet parancsnokság — figyelembe véve a balkáni ka
tonai-politikai körülmények bonyolultságát, és hogy megaka
dályozza az ellenség erdélyi ellencsapásának tervét — siettette 
a 2. Ukrán Front parancsnokát a magyarországi hadművelet 
megkezdésével. Amikor R. J. Malinovszkij marsall a főhadi
szállás engedélyét kérte, hogy az arcvonal jobbszárnyán né
hány napra beszüntethesse a támadást az új hadművelet ki
dolgozása érdekéiben, kérését elutasították. A magyarországi 
politikai és katonai helyzet sürgetően követelte a gyors és ha
tározott cselekvést, ezért a támadást még a megelőző hadmű
velet során előkészítették. 

1944. október első napjaiban, a magyarországi döntő ese
mények előtt, a szovjet—német arcvonal déli szárnyán a felek 
következő csoportosítása alakult ki. 

Az 1. Ukrán Front 38. hadseregével szemben és a 3. Uk
rán Front Csehszlovák Kárpátok és Kárpát-Ukrajna területén 
levő csapataival szemben az 1. német páncélos hadsereg erői
nek egy része és az 1. Horthy-hadsereg tevékenykedett, ame
lyek az „A" hadseregcsoport állományába tartoztak. 

Románia területén a Borsai^hágctól Orsováig terjedő, kb. 
800 km-es arcvonalon a 2. Ukrán Front csapatai tevékenyked
tek. Állományukba tartozott: a 40. és 7. gárda hadsereg, a 4. és 
az 1. román hadsereg, a 6. gárda harckocsi hadsereg, a 27., 53. 
és 46. hadsereg, a 18. harckocsi hadtest, 2 lovas-gépesített cso
port és az 5. légi hadsereg.10 

E front csapataival szemben a „Dél" hadseregcsoport állt, 
amelybe a 3. és a 6. német, a 2. és a 3. horthysta hadsereg és 
az „F" hadseregcsoport erőinek egy része tartozott. Az ellen
ség csapatait a levegőből a 4. légiflotta támogatta. 

A 3. Ukrán Front csapatai a bolgár—jugoszláv határon 
tartózkodtak, az Orsovától délre levő Duna-kanyartól le a bol
gár—görög határig. Állományába tartoztak a bolgár hadosztá-

0 A német szárazföldi erők vezérkarának 1944. szeptember 30-i utasítása. 
(Zsákmányolt német iratok.) 

19 SzU. HML. 240. állag, 73765. leltár, 41. irat. (A front hadműveleti nap
lójának okt. 1—5-i bejegyzései.) 
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lyok is. A Front csapataival szemben védtek az „F" hadsereg
csoport főerői és az ,,E" hadseregcsoport csapatainak egy része. 

Amikor a szovjet főparancsnokság nagy támadó hadmű
veletet szervezett délnyugati hadműveleti irányban, azt a oélt 
tűzte ki, hogy segítséget nyújt a magyar népnek Magyaror
szág szovjetellenes háborúból való kikapcsolásához; felszaba
dítja Belgrád térségét és megteremti az előfeltételeket Jugo
szlávia hitlerista csapatoktól Való teljes felszabadításáhjoz. 

A kitűzött feladatoknak megfelelően dolgozták ki a szov
jet csapatok támadó tevékenységeire vonatkozó elgondolást. 
Úgy tervezték, hogy először szétzúzzák az ellenség szárnycso
portosításait, amelyek a Kárpátokban, Belgrád térségében és 
attól délkeletre tevékenykedtek, és csaknem egyidőben ezzel 
csapást mérnek az ellenség debreceni csoportosítására; meg
szüntetik a 2. Ukrán Front balszárnyán levő csapatok veszé
lyeztetettségét, felszabadítják a németektől Kárpát-Ukrajnát, 
Erdélyt, Jugoszláviát és megteremtik a feltételeket Magyar
ország belsejébe irányuló támadáshoz. Továbbiakban, a szük
séges átcsoportosítások végrehajtása után a Budapest térségé
ben levő ellenséges csoportok szétverésének kellett következ
nie. 

E terv végrehajtása a 4., 2. és 3. Ukrán Frontra hárult . 
Az I. E. Petrov hadseregtábornok parancsnoksága a la t t 

álló 4. Ukrán Front csapatainak át kellett kelniük a Kárpáto
kon, fel kellett szabadítaniuk az ellenségtől Kárpát-Ukrajnát, 
a továbbiakban pedig együttműködve a 2. Ukrán Front csapa
taival, toviább kellett fejlesztelniük a támadást délnyugati 
irányban és ki kellett jutniuk a magyar Alföldre. 

R. J. Malinoszkij marsallnak az volt a feladata, hogy Deb
recen és Miskolc irányában támadjon, zúzza szét a „Dél" had
seregcsoport főerőit és működjék együtt a 4. Ukrán Front csa
pataival Kárpát-Ukrajna felszabadításában. A továbbiakban a 
2. Ukrán Front csapaira az a feladat várt, hogy keljenek át a 
Tiszán és Budapest felé fejlesszék támadásukat. 

A 3. Ukrán Frontnak — F. I. Tolbuchin, a Szovjetunió 
marsall j ának parancsnoksága alatt — a belgrádi irányban kel
lett támadnia, szét kellett zúznia az ellenséget Belgrád dél
keleti térségében és segítséget kellett nyújtania a jugoszláv 
népnek ahhoz, hogy felszabadíthassa fővárosát a német fasiszta 
hódítók uralma alól. 
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17. A debreceni hadművelet 
(1944. október 6—december 28.) 

Az általános elgondolásból kiindulva a 2. Ukrán Front pa
rancsnoka úgy határozott, hogy a lőcsapást a középső csapatai
val niéri — az 53. hadsereg erőivel (parancsnoka I. M. Mana-
garov altábornagy), a 6. gárda harckocsi hadsereg erőivel (pa
rancsnoka A. G. Kravcsenko, a harckocsi csapatok altáborna
gya) és I. A. Plijev altábornagy lovas-gépesített csoportjával 
— Oradea (Nagyvárad) déli és északnyugati térségéből Deb
recen irányában. 

Ezzel egyidőben a Front jobbszárnyának hadseregei: a 40. 
(F. F. Zs-macsenko altábornagy parancsnoksága alatt) és a 7. 
gárda hadsereg (parancsnoka M. Sz. Sumilov vezérezredes) azt 
a feladatot kapták, hogy érjék el a Szurduk—Apahida vona
lat; a 27. hadseregnek (Sz. G. Trofimenko altábornagy pa
rancsnoksága alatt) és a 4. román hadseregnek pedig birtokba 
kellett vennie Cluj (Kolozsvár) térségét, azután pedig ki kel
lett fejlesztenie a támadást Zalau (Zihlah), Simleu Silvanie (Szi-
lágysomlyó) általános irányban. Sz. I. Gorskov altábornagy 
lovas-gépesített csoportja, amely a 27. hadsereg sávjában tevé-
kenyekedett, Cluj (Kolozsvár) északi terepszakaszán bocsátko
zott harcba, azzal a feladattal, hogy legkésőbb október 5-ig 
érje el Zalau (Zilah) északi térségét és támadjon tovább Satu-
Mare (Szatmárnémeti) irányában. 

A front balszárnyának — I. T. Slemin altábornagy 46. had
seregének és az 1. román hadseregnek az volt a feladata, hogy 
tisztítsa meg teljesen a jugoszláv területet a Tisza jobb partján, 
biztosítva ezzel a front csapástmérő csoportjának balszárnyát 
és hogy foglaljon hídfőt Szegednél, Zentánál és délebbre. 

A hadművelet elgondolása határozottságával tűnt ki. A 
főcsapás irányában elért siker, vagyis a front Debrecen térsé
gében levő csapatainak kijutása a Tiszához bekerítés veszélyé
nek tette ki az egész ellenséges csoportosítást, amely a 4. Uk
rán Fronttal és a 2. Ukrán Front jobbszárnyával állt szem
ben. 

A 4. és a 2. Ukrán Front tevékenységének összehangolá
sával megbízták Sz. K. Timosenkót, a Szovjetunió marsallját, 
a legfelső főparancsnokság főhadiszállásának képviselőjét. 

Kezdetben úgy tervezték, hogy a támadást október 3-án 
kezdik, azonban a csapástmérő csoportosítás csapatai nem fe
jezték be az összpontosítást, ezért a támadás megkezdésének 
időpontját október 6-ra halasztották. 
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Amint már említettük, a 2. Ukrán Front a hadműveletet 
(amelyet később debreceni hadműveletnek neveztek el) köz
vetlenül a korábbi támadás folyamán készítette elő. Ez rend
kívül nehéz dolog volt. A front és a hadseregek parancsnoksá-

„gainak, de a magasabbegységek és az egységek parancsnokai
nak is hatalmas munkát kellett végezniük — fel kellett tölteni 
a csapatokat, végre kellett hajtani az egységek és magasabb
egységek átcsoportosítását, csapástmérő csoportosításokat kel
lett létrehozni a főcsapások irányában, rendbe kellett hozni a 
harceszközöket és a gépkocsi szállítóeszközöket, meg kellett 
szervezni a vasutak folyamatos munkáját, lőszert és üzemanya
got kellett felhalmozni. Szükséges volt az is, hogy megmagya
rázzák a parancsnokoknak és a harcosoknak az előttük álló 
feladatokat. És mindezt szakadatlan támadó harc közben, rö
vid idő alatt. 

Különösen nehéz volt az anyagi eszközök utánszállításának 
.megszervezése. A vasút Románia, Bulgária és Magyarország 
területén keskenyebb nyomtávú, ezért azt a vagonpark kerék
cseréje nélkül felhasználni nem lehetett. Az utánszállítás alap
vető terhe a gépkocsi szállításra nénezedett, e szállítási mód 
lehetőségei azonban jelentősen kisebbek, mint a vasút nyújtotta 
lehetőségek. A gépkocsi csapatok éjjel-nappal a lehető legna
gyobb gyorsasággal dolgoztak. A gépkocsivezetők tekintet nél
kül a rossz időjárásra és a rossz útviszonyokra, gyakran me
leg étel nélkül, napokig nem engedték ki kezükből a kormányt. 
Nem kevésbé önfeláldozó munkát végeztek az útjavító egysé
gek, amelyek helyreállították az utánszállítási és kiürítési út
vonalakat. 

,.A győzelmet minden háborúban végeredményben azok
nak a tömegeknek harci szelleme határozza meg, amelyek a 
csatatéren vérüket ontják"11 — tanítja Lenin. A frontok és 
hadseregek katonai tanácsainak tagjai, a frontok politikai cso
portfőnökségeinek vezetői, a hadseregek politikai osztályainak 
vezetői és az egyéb politikai munkások Lenin tanítására em
lékezve, csiaknem egész idő alatt az egységeknél és magasabb
egységeknél tartózkodtak. Mivel kapcsolatban voltak a harco
sokkal és a parancsnokokkal, jól megismerték a csapatok han
gulatát és mozgósították a pártpolitikai munkát . 

A politikai szervek — a csapatok támadásra való felké
szítése során — nagy figyelmet szenteltek az alegységek pár t 
és Komszomol-szervezeteinek megerősítésére. A kommunisták 

U V. I. Lenin Művei 31. kötet. Szikra, 1951. 131. oldal. 
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és a komszomolisták helyes elosztása megnövelte a párt befo
lyását a harcosok körében, lehetővé tette az egységek és alegy
ségek harckészültségének fokozását. 

A kommunisták és a komszomolisták felbecsülhetetlen se
gítséget nyújtottak a hadművelet előkészítésiékor, amikor az 
egységek és magasabbegységek harcosait a kitűzött feladatok 
sikeres teljesítésére lelkesítették. 

Október 6-án reggel a 2. Ukrán Front csapástmérő cso
portjának csapatai, tüzérségi és légi előkészítés után támadásba 
mentek át Debrecen irányában. 

A támadás sikeresen alakult. A fegyvernemek és maga
sabbegységek jól szervezett együttműködéséneik eredménye
képpen az ellenség védelmét egy erős csapással áttörték. Az 
áttörésbe bevetett nagy lovas és harckocsi magasabbegységek 
előretörtek, szétrombolták az ellenség védelmét és erős csapá
sokat mértek a szárnyakról és hátból. A gyorsanmozgó csapa
tok nyomában haladt a gyalogság, amely megszilárdította az 
elért sikereket. 

A legnagyobb eredményt a főcsapás irányában érték el . 
Itt az 53. hadsereg csapatai és Plijev tábornok lovas-gépesített 
csoportjának magasabbegységei nemcsak hogy sikeresen áttör
ték az ellenséges védelmet, hanem 3 nap alatt 100 km-t nyo
multak előre és elérték Karcag térségét. 

Nagy segítséget nyújtottak a földi csapatoknak a Sz. K. 
Gorjunov vezérezredes parancsnoksága alatt harcoló 5. légi
hadsereg repülőgépei. A köd és az eső ellenére a légierő a t á 
madás 3 napja alatt több mint 1300 felszállást hajtott végre. 

A támadás az arcvonal nem minden szakaszán haladt fenn
akadás nélkül. így a 6. gárda harckocsihadsereg nem tudta a 
sikert kifejleszteni és megállt az ellenállás erős csomópontja — 
Oradea (Nagyvárad) felé vezető déli megközelítési utaknál. 
A hadsereg gyenge személyi és anyagi feltöltöttsége nem tet te 
lehetővé, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel leküzdjék a 
felmerült akadályt. Az egyre bonyolultabbá váló körülményék 
között R. J. Malinovszkíj marsall október 8-án elrendelte a 
front középső részén elhelyezkedő csapatok megerősítését olyan 
módon, hogy oda a front jobbszárnyáról egységeket és maga
sabbegységeket dobjanak át és Plijev tábornok lovas-gépesített 
csoportját fordítsák délkeleti irányba, azzal a feladattal, hogy 
mérjen hátból csapást Karcag északkeleti térségéből Oradea 
(Nagyvárad) felé.12 

•1.2 SzU. HML. 24Û. át lag, 73765. lel tár , 41/3. i ra t , 35—38. l a p . 
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Amikor a frontparancsnok ezt az elhatározását meghozta, 
abból a szükségszerűségből indult ki, hogy fel kell számolnia 
az ellenség nagyváradi ellenállási csomópontját és meg kell t e 
remtenie a feltételeket a meggyengített 6. gárda-harckocsihad-
sereg előnyomulásához, hogy ezután a front csapástmérő cso
portosításának összes erőivel kifejleszthesse a támadást északi 
irányban. 

Az arcvonal egyéb szakaszain a harc váltakozó sikerrel 
folyt. így Clu j (Kolozsvár) térségében az ellenség erős ellen
állása miatt a 40. és a 7. gárda hadsereg egységeinek nem si
kerül előretörniük. Ellenben a 46. hadseregnek október 8-ra 
sikerült teljesen megtisztítani a Tiszától keletre eső jugoszláv 
területet, átkelnie a folyón és hídfőt foglalnia Sentánál (Zenta) 
és Becej (Óbecse) térségében. 

A harckocsi, a gépesített magasabbegységek és a lovasság 
csapásai felszabdalták az ellenség védelmét. A gyorsan mozgó 
csapatok — bátran manőverezve a harctéren — megsemmisí
tették az ellenség elszigetelt egységeit és támpontjait. 

A támadás harmadik napján az 53. hadseregnek sikerült 
átkelnie a Tiszán, több kisebb hídfőállást foglalnia a folyó 
nyugati partján Csongrád és Szentes térségében. 

Az 53. hadsereg előrevetett egységei, miközben visszaver
ték az ellenség több ellentámadását, nemcsak sikeresen meg
tartották az elfoglalt hídfőket, hanem egyesítették is azokat. 
Ez a hatalmas hídfő később nagy szerepet játszott, amikor a 
front csapatai átkeltek a Tiszán. 

Ezekben a harcokban tűnt ki a 795. lövészezred, amelynek 
Sz. V. Fedotov alezredes volt a parancsnoka. Az ezred alegy
ségei — miután váratlanul átkeltek a Tiszán — hídfőt foglaltak 
a folyó nyugati partján és meg is tartották azt más egységek 
beérkezéséig, bár a fasiszta harckocsik és géppisztolyosok he
vesen rohamoztak. Az ezred ügyesen visszaverte a jelentősen 
erősebb ellenség ellentámadásait és eközben nemcsak védeke
zett, hanem támadott is. Egyik alegysége merész megkerülő 
manőverrel elfoglalt egy vasúti és egy ponton hidat, ezzel 
kiszélesítette a hídfőt és korlátozta az ellenség ellenállásának 
lehetőségét. 

Sz. V. Fedotov alezredesnek a Szovjetunió Hőse címet ado
mányozták, mert ezredét merészen és határozottan vezette 
ezekben a harcokban. Sok katonát és tisztet tüntet tek ki ér
demrenddel és érdeméremim el. 

A 2. Ukrán Front csapatai, leküzdve az ellenség erős el
lenállását és azokat a hatalmas nehézségeket, amelyek az eső-
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zés után az utak j árhatatlans ágából fakadtak, több irányból 
mér t csapással, Plijev tábornok lovas-gépesített csoportjának 
erőivel és a 33. lövész hadtest erőivel (e hadtest állományában 
román hadosztályok is tevékenykedtek) i :5 felszabadították Ora-
deat (Nagyvárad), miközben nagy hadizsákmányt ejtettek. 
Ugyanekkor a Plijev csoport 6. gárda lovashadteste Debrecen 
alá érkezett. 

A német fasiszta parancsnokság megtett minden intézke
dést a debreceni irány megerősítésére. Tartalékokat vontak ide, 
lázas sietséggel új védelmi terepszakaszokat építettek ki, a ré
gieket pedig megerősítették. A szovjet csapatok heves támadása 
azonban szétzúzta az ellenség ama próbálkozásait, hogy olyan 
csoportosítást hozzon létre, amely képes megállítani a 2. Uk
rán Front támadását a debreceni irányban. Az ellenfél arra 
kényszerült, hogy részenként harcba vesse tartalékait, beérke
zésük szerint. Ezek az egységek súlyos veszteségeket szenved
tek és visszavonultak, jóllehet Friessner tábornok, a „Dél" had
seregcsoport parancsnoka kategorikusan megparancsolta, hogy 
egy lépést se hátráljanak. 

Különösen feszültté vált a helyzet az ellenség számára, 
amikor a szovjet csapatok kijutottak Debrecen térségébe. Az 
a közlekedési vonal, amely a németek 6. hadseregét Budapest
tel összekötötte, szét lett vágva. A német parancsnokság .jól 
emlékezett e hadsereg volgográdi katasztrófájára és halálosan 
félt attól, hogy. a hadsereg újra ,,katlan"-ba kerüljön. 

De nemcsak a 6. hadsereg számára alakult ki fenyegető 
helyzet. Az ellenség, amely nyugtalan volt a kedvezőtlen hely
zet miatt, megkezdte csapatai visszavonását, először a 2. Uk
rán Front jobbszárnya előtt északnyugati irányban, később a 
4. Ukrán Front centruma és balszárnya előtti szakaszról. A 
szovjet csapatok a visszavonuló ellenség üldözése közben októ
ber 11-én elfoglalták Clujt (Kolozs/ár) és Szegedet. Utóbbit 
éjszakai harcban vették be. 

A 3. Ukrán Front csapatai október 9-én átkeltek a Tiszán 
Kikindától (Nagy-Kikinda) nyugatra, 12-én pedig elfoglalták 
Suboticát (Szabadka). 

A szovjet harcosok az ellenséggel vívott elkeseredett har
cokban nagy bátorságot tanúsítottak, megmutatták, hogy lele
ményesen és nagy hozzáértéssel kezelik a haditechnikai esz
közöket és a fegyvereket. 

O k t ó b e r 16-án a 152. ha r ckocs ivadász - t üzé r ez r ed e g y i k l o 

is A „Tudor Vladimirescu" hadosztály és a 3. hegyi-lövész hadosztály. 
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"vegparancsnoka, M. Sz. Prohorov a Tápé községért vívott harc
ban (20 km-re Debrecentől délre) kezelőszemélyzetével együtt 
a löveget nyílt tüzelőállásba tolta és közvetlen irányítással 4 
ellenséges harckocsit, 4 páncélozott szállítógépkocsit, 3 gép
puskát és több mint 50 katonát és tisztet semmisített meg. Az 
ellenség ellentámadása már kezdetén meghiúsult. 

Nemsokkal később a bátor és mesterségét kiválóan értő ka
tona kezelőszemélyzetével együtt sikeresen visszaverte az el
lenség több ellentámadását Nagykállónál, megsemmisített két 
aknavető üteget, 3 géppuskát, 5 lőszeres gépkocsit és mint
egy 40 hitleristát. 

Mihail Prohorovnak — bátorságáért és a túlerőben levő 
ellenséggel vívott leleményes harcáért — a Szovjetunió Hőse 
címet adományozták. 

A harcok manőverező jelleget viseltek, több szakaszon 
nem volt összefüggő arcvonal, ezért az ellenség egységei gyak
ran a támadó szovjet csapatok hátába kerültek, és bekerítés
sel fenyegettek. Ilyen esetekben főleg a gyorsanmozgó csapa
tok folytattak harcot. Nos, egy jellemző példa. A Debrecen felé 
vezető utakon tevékenykedő 2. Ukrán Front lovas és harckocsi 
magasabbegységeinek közlekedési útvonalaira kijutottak a fa
siszta „Feldherrnhalle" . gépkocsizó hadosztály egységei. Az 
érintkezés helyreállítására harcbalépett a 18. harckocsihad

test . A hadtest az ellenség harckocsijaival és gyalogságával ví
vott kétnapos elkeseredett harcban helyreállította a Debrecen 
felé előretört csapataink megszakadt érintkezését,14 

Miután Plijev és Gorskov tábornokok lovas-gépesített cso
portjai visszaverték a Debrecen felé vezető déli és délnyugati 
utakon dühödten védekező ellenség elkeseredett rohamait és 
együttműködve a 6. gárda-harckocsihadsereggel és a 33. lö
vészhadtesttel, október 19-én este több irányból benyomultak 
Debrecenbe és a következő nap reggelére teljesen elfoglalták 
a várost. 

A német fasiszta csapatok, teljesítve parancsnokságuk uta
sításait, Debrecenből történt visszavonulásuk előtt felrobban
tották a malmokat, a vagonjavító üzemet és egyéb ipari vál
lalatokat, leromboltak sok lakóházat, megsemmisítették az élel
miszerkészleteket és a nyersanyagtartalékokat. Emberek ezrei 
maradtak kenyér és hajlék nélkül. 

Az ellenséges csoportosítás szétverése Debrecen térségé
ben és a város elfoglalása súlyos csapás volt az ellenségre. 

H SzU. HML. 680. állag, 216072. lel tár , 4. i ra t . 
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„Magyarország sorsa Debrecen térségében dőlt el. Magyaror
szág veresége most már elkerülhetetlen . . . " — mondta a 3. 
magyar hadsereg volt parancsnoka, Heszlényi altábornagy. A 
tábornok csak azt nem értette meg, hogy a magyar fasizmus 
veresége nem a magyar nép veresége volt, éppen ellenkező
leg, ez hozta meg számára a felszabadulást, és ez adott ott le 
hetőséget neki az új élet felépítésére. 

A 2. Ukrán Front csapatainak kijutása a magyar alföldre, 
amely elkeseredett harcok színterévé vált, nagy hatást gyako
rolt a 'magyarorjszági politikai helyzet további alakulására. 
A Moszkvában tartózkodó magyar küldöttség október 11-én 
elfogadta a Szovjetunióval, az Egyesült Államokkal és Angliá
val kötendő fegyverszüneti szerződés előzetes feltételeit. 

A Szovjetunió által javasolt szerződés első két pontja k i 
mondja: 

„1. Magyarország önálló, független állam marad és bel
ügyeibe más állam nem avatkozik. 

2. A magyar hadsereg fegyvereit a német csapatok ellen 
fordítja.15 

Horthy és klikkje azonban a szerződés aláírása után is 
együttműködött a hitleristákkal, ahelyett, hogy az ország fegy
veres erőit ellenük fordította volna. 

Horthy és klikkje halálosan rettegett a Vörös Hadsereg
től és a magyar nép bosszújától, ezért vakon engedelmeske
dett a hitleristák parancsainak, az a kísérletük pedig, hogy 
„kiugorjanak a háborúból" csak a r ra vezetett, hogy átadtak a 
hatalmat a német-nyilas terrorrendszernek. Szálasi uralmának 
időszaka méltó befejezése volt a Horthy-fasizmus 25 éves 
korszakának és mint ahogy maguk a magyarok helyesen mond
ják „Magyarország történelmében a legszégyenteljesebb idő
szak volt".16 

Hitler magyarországi bábjait a német követségről irányí
tották, amely Budán az Uri utcában volt. Itt fabrikálták össze 
a magyar kormány hadsereghez intézett kiáltványát, amely fel
hívást tartalmazott a szovjetellenes háború folytatására.17 

Ahelyett, hogy ezekben az ország sorsa Szempontjából 
oly felelősségteljes pillanatokban mozgósították volna az or
szág összes haladó erőit, ahelyett, hogy a hadsereget a hit le
risták ellen fordították volna és a Vörös Hadsereg segítségére 

'5 Nemes Dezső: Magyarország felszabadulása. Szikra, 1955. 86. oldal. 
CTP. 138. 

16 BeHrpHH. AacAo AHTOUI, <5bepÄb BoAHap H ap. H3aaTeAbCTBo KopBHHa, ByaaneuiT, 1962. 
1' Parragi György: Fasizmus frakkban és mundérban. Kossuth Könyvki

adó Budapest, 1960. 114. oldal. 
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támaszkodva kiűzték volna őket Magyarország földjéről, Hor
thy és 'klikkje kapitulált a német-nyilas puccsisták előtt, el
árulta az ország nemzeti érdekeit és azt további, még nagyobb 
megpróbáltatásokra kárhoztatta. 

Debrecen felszabadítása után a 2. Ukrán Front csapatai 
végrehajtották a szükséges átcsoportosítást, s folytatták táma
dásukat Nyíregyháza és Szolnok térségében. 

Különösen elkeseredett harcok bontakoztak ki Nyíregy
háza előtt. E nagy útcsomópont védelmére nagy erőket vont 
össze a német parancsnokság és ellencsapást készített elő a vá
rostól délre. 

A szovjet csapatok azonban behatoltak Nyíregyházára, és 
október 22-én teljesen megtisztították a várost az ellenségtől. 
Azáltal, hogy a gyorsanmozgó magasabbegységek elérték Nyír
egyháza térségét, lezáródtak a 2. Ukrán Front jobbszárnyával 
szemben tevékenykedő 8. hitlerista hadsereg visszavonulási út
jai. ,, . . . úgy tűnt, hogy a 8. hadsereg sorsa megpecsételő
dött . . ." — írta később K. Tippelskirch német tábornok.18 

A német fasiszta parancsnokság megkísérelte, hogy mentse 
a menthetőt a 8. hadsereg bekerítéséből és megsemmisítéséből, 
ezért visszavonta csapatait a Tisza mögé és erős ellencsapást 
mért szárnyon és hátban Plijev tábornok lovas-gépesített cso
portjának Nyíregyháza térségébe előretört magasabbegysé
geire. 

A csoport egységei és 'magasabbegységei súlyos harcokat 
vívtak a bekerítésben. Öt nap öt éjjel egy pillanatra sem csen
desedtek el i t t a harcok. A szovjet harcosok magas fokú kato
nai tudásról és bátorságról tettek tanúbizony ségot és túlerejű 
ellenséggel vívott harcok során. A szovjíet csapatok október 
27-én elhagyták Nyíregyházát és megkezdték a harccal való 
áttörést déli irányban, avégett, hogy egyesüljenek a front fő-
erőivel. 

Az arcvonal egyéb szakaszain a szovjet csapatok harctevé
kenysége sikeresebben zajlott le. A szolnoki irányban az 53. 
hadsereg és az ide átdobott 7. gárdahadsereg csapatai vissza
verték a szembenálló ellenséget, és október 28-án estére nagy 
sikert értek el, amikor Szolnok térségében a Tisza nyugati 
partján több hídfőt elfoglalták. 

A 40. és és a 4. román hadsereg október 25-én befejezte 
Erdély északi részének felszabadítását, átlépte a román—ma-

18 Kurt von Tippelskirch: Geschichte des zweiten Weltkrieges Atheneum-
Verlag Bonn, 1959. 496. oldal. 
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gyár határ t és október végére kijutott a Tiszához Csop (Csap) 
térségében. 

A 46. hadsereg csapatai, kifejlesztve támadásukat, októ
ber 21-én elfoglalták Baját és Sombort (Zombor), majd egy 
héttel később hatalmas hídfőt foglaltak a Duna—Tisza közén, 
amely nagy szerepet játszott a szovjet csapatok soron 'követ
kező, a budapesti hadműveleti i rányban folytatott támadó
akcióiban. 

A debreceni hadművelet legfontosabb katona-politikai 
eredményei a következők voltak: teljesen felszabadult a h i t l e 
ristáktól Erdély északi része és az egész .magyar Tiszántúl. 

A 2. Ukrán Front csapatainak a debreceni hadműveletben 
elért sikerei meghiúsították a német fasiszta parancsnokság 
arra irányuló terveit, hogy visszaállítsa a Déli-Kárpátok vo
nalán védelmét és arra kényszerítették, hogy visszavonuljon 
a magyar Alföldre. A 2. Ukrán Front sikerei kedvező feltétele
ket teremtettek a Budapest irányában végrehajtandó t á m a 
dás kibontakozásához. 

Azzal kapcsolatban, hogy a szovjet csapatok Magyarország 
területére léptek, a Szovjetunió Állami Védelmi Tanácsa 1944. 
október 27-én határozatot hozott, amely kimondja, hogy a Vö
rös Hadsereg „nem hódítóként lépett Magyarország területére, 
hanem mint a magyar nép felszabadítója a német-fasiszta iga 
alól",19 hogy nincs más célja, mint az, hogy szétzúzza a német
fasiszta hadsereget és megsemmisítse a hitleri Németország 
uralmát az általa leigázott országokban. 

Magyarország lakosságának körében sok éven keresztül 
terjesztették a „bolsevizmus borzalmairól" szóló koholmányo
kat és részben azt, hogy a Vörös Hadsereg megérkezésével 
minden munkaképes lakost Szibériába fognak hajtani. 

Nos, a magyar lakosság gyorsan meggyőződött a fasiszta 
propaganda hazug mivoltáról. A szovjet csapatok az első naptól 
kezdve, ahogy Magyarország területére léptek, sokoldalú segít
séget nyújtottak a helyi lakosságnak a városok és az ipari üze
mek helyreállítása, a normális élet megindítása terén. 

A szovjet katonák nagyszerű tulajdonságai — a bátorság* 
a merészség, a rettenthetetlenség az ellenséggel vívott harcban,, 
a nagylelkűség és egyszerűség az emberekkel való bánásmód 
terén — mély tiszteletet keltettek a magyar népben, amely a 
szovjet harcosokban védelmezőjét, felszabadítóját látta. 

A 2. Ukrán Front Katonai Tanácsa felhívással fordult a 

19 SzU. HML. 240. állag, 16392. lel tár , 12. i rat , 1—2. lap . 
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magyar lakossághoz, amelyben megmagyarázta az Állami Hon
védelmi Tanács 1944. október 27-én kelt határozatának lénye
gét. Ez a határozat alapvető, iránymutató dokumentum volt 
a katonai tanácsok, a politikai osztályok, a szovjet katonai hiva
talos szervek és a szovjet katonai parancsnokság más hivatalai 
számára a Magyarország területén folyó hadműveletek egész 
időtartamára. 

A Vörös Hadsereg Magyarországra lépése és a lakosság kö
zött folyó munka serkentette a magyar nép fasizmus ellen ví
vott harcát. Az ország azon részének lakossága, ahol még dü
höngött a fasizmus, nem akarta többé alávetni magát a német 
rendnek, nem akart részt venni a védelmi munkálatokban. 
Megerősödött a magyar hazafiak harca az emberek erőszakos 
Németországba hurcolása ellen, a hadseregbe való mozgósítás 
ellen, kifejlődött a partizánmozgalom. 

A szovjet kormány internacionalizmustól áthatott politi
kája kedvezően segítette elő a demokratikus erők további, gyor
sabb fejlődését Magyarországon. 

A kommunista párt az 1944 szeptembertől decemberig ter
jedő időszakban antifasiszta fegyveres csoportokat és önálló 
partizánegységeket hozott létre. 

,,A csendőrparancsnokságok eddig előkerült jelentései a 
vidéki partizántevékenységről csupán 1944. szeptember 28-tól 
november l-ig 22 vasúti robbantásról és vonatkisiklatásról szá
molnak be" — írja Nemes Dezső.20 Ugyanezek a jelentések 34 
fegyveres összetűzésről számolnak be. Ezek többsége járőrök 
vagy őrsök, kisebb őrségek ellen intézett partizántámadások 
voltak. A jelentések beszámolnak a távíróvonalak megrongá
lásáról, a német megszállók bérenceivel és a hazaárulókkal 
történt leszámolásokról is. 

Például a miskolci „Mókán" partizánegység, amely kb. 
150 főt számlált, megakadályozta a német megszállókat abban, 
hogy elszállítsák a miskolci gyárak felszerelését.21 

Aktívan tevékenykedtek a Pilis és a Bakony vidékén 
működő partizáncsoportok is. 

Ha az elmondottakhoz hozzátesszük még azt is, hogy Ma
gyarország haladó erői nagy felvilágosító munkát fejtettek 
ki a lakosság körében, akkor világossá válik, hogy az ország 
hitleristáktól való felszabadításában a Vörös Hadsereg a la 
kosság aktív támogatását élvezte. 

20 Nemes Dezső: Magyarország felszabadulása. Szikra, 1955. 138. oldal. 
2Ï SzU. HML. 240. álíag, 16392. lel tár , 12. i ra t , 117. lap. 
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A debreceni hadművelet során sikerült megvalósítani a 
2. és a 4. Ukrán Front együttműködését. Az a körülmény, 
hogy a 2. Ukrán Front csapatai benyomultak az ellenség er
délyi csoportosításának hátába, egyrészt azt eredményezte, 
hogy az ellenség visszavonult, másrészt lehetővé tette, hogy 
a 4. Ukrán Front leküzdje a Kárpátokat északi irányból. 

A 4. Ukrán Front csapatai az 1. Ukrán Front balszárnyá
val együttműködve szeptember 28-tól október 28-ig sikeresen 
végrehajtották a kárpát-uzsgorodi támadó hadműveletet. 
A szovjet egységek a hegyes-erdős terep nehéz körülményei 
között, az ellenség elkeseredett ellenállását legyőzve, felsza
badították Kárpát-Ukrajnát és átlépték a szövetséges Cseh
szlovákia határait. 

A 3. Ukrán Front egységei, együtt a Jugoszláv Népi Fel
szabadító Hadsereggel, szeptember 28-tól október 20-ig sike
resen végrehajtották a belgrádi támadó hadműveletet, amely
nek során felszabadították Jugoszlávia fővárosát. 

A 4., 2. és 3. Ukrán Front októberi támadása csaknem 
egyidőben fejeződött be. 

III. A budapesti hadművelet 
(1944. október 29—1945. február 13.) 

A debreceni hadművelet befejezése után a 2. Ukrán Front 
csapatainak főerői Nyíregyháza—Miskolc irányában helyez
kedtek el. Velük szemben mintegy 24 hadosztály tevékeny
kedett a ,,Dél" hadseregcsoportból, amelynek állományába 35 
hadosztály, közte 9 páncélos és gépkocsizó hadosztály tar to
zott.22 Az ellenség erőinek egy része Budapesttől délkeletre 
helyezkedett el, a 2. Ukrán Front balszárnya előtt. 

A 3. Ukrán Fronttal szemben, a Vukovar (Vukovar), Kru-
sevác szakaszon az , ,F" hadseregcsoportból mintegy 7 német 
hadosztály működött, amelyeknek az volt a feladata, hogy 
megakadályozzák a szovjet csapatok további előnyomulását 
délnyugat felé, és ezzel biztosítsák azon útvonalak megőrzé
sét, amelyek elkerülhetetlenül szükségesek voltak a német 
csapatok Görögországból, Jugoszláviából és Albániából való 
kivonásához. 

A belgrádi hadművelet befejeződése után a 3. Ukrán Front 
csapatai megkezdték az átcsoportosítást Magyarország irá-

22 C60PHHK MaTepHaAoB no cocTaBy BOÜCK (pamucTCKoií TepMaHiiH, Bbin. «leTBepTbiM, CTp. 174—179. 
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nyába. A német-fasiszta főparancsnokság a „Dél" hadseregcso
port legfőbb feladatának azt tartotta, hogy tartóztassa fel a 
szovjet csapatok előnyomulását Magyarországon és ne engedje 
őket kijutni Németország délkeleti határaihoz. Ezért a hadse
regcsoport parancsnoka október 28-án kelt utasításában meg
követelte, hogy hozzanak létre szilárd védelmet a Tisza men
tén, és semmisítsék meg a Duna—Tisza közére benyomult 
szovjet csapatokat, felhasználva erre a célra az összes meglevő 
tartalékot is.23 

Az ellenség, a szovjet csapatok magyarországi támadásá
nak útvonalain védőöveket és védelmi terepszakaszokat épített 
ki. A védelmi munkálatok még 1944 augusztusában megkez
dődtek, amikor a Vörös Hadsereg Iasi és Kisinyov alatt szét
zúzta a német-fasiiszta csapatokat. Különösen komoly erődít
ményeket építettek Budapest körül. Itt három patkó alakú 
védőövet készítettek elő, amelyek a várostól északra és délre 
a Dunára támaszkodtak. 

Magát a várost, Budapestet — amely egyike Európa leg
nagyobb városainak; ipari központ, sok ezer több emeletes kő
épülettel, nagyszámú gyárral és üzemmel, és egész föld alatti 
úthálózattal — a hitleristák igazi erőddé változtatták.24 

Október 28-án a legfelső főparancsnokság főhadiszállása 
parancsot adott a 2. Ukrán Front parancsnokának, hogy leg
később október 29-ig kezdje meg a támadást Budapest ellen. 

A 4. Ukrán Frontnak Csehszlovákia belsejébe irányuló 
támadással kellett lekötnie az ellenség erőit, hogy megakadá
lyozza azok budapesti irányba való átdobását. 

A 3. Ukrán Front csapatai azt a parancsot kapták, hogy 
folytassák az átcsoportosítást, összpontosítsák főerőiket a ju
goszláviai Bánátban, ezzel egyidőben az előrevetett osztagok 
foglaljanak hídfőállást a Duna jobb partján, és a főerők be
érkezésével kapcsolódjanak be a Magyarország területén folyó 
általános támadásba.25 

A 2. Ukrán Front parancsnokának elhatározása szerint 
Budapestre a főcsapást a 46. hadsereg mérte, amelyet a 6. 
gárda gépesített hadtesttel erősítették meg (Kecskemét—Buda
pest általános irányban). Ugyanakkor a 7. gárda hadsereg 
azt a feladatot kapta, hogy kezdjen támadást Szolnok délkeleti 
térségéből, keljen át a Tiszán és foglaljon hídfőállást a nyugati 

23 Zsákmányolt iratok. 
24 SzU. HML. 240. állag, 52495. lel tár , 91. i ra t , 213—216. lap . 
25 A 3. Ukrán Front csapatai 1944. novemner 24-től kezdtek Magyarország 

területén tevékenykedni. 

3 Hadtörténelmi Közlemények 581 



parton. Ennek a hadseregnek az övében tervezték felhasználni 
a 6. gárda gépkocsizó hadsereget is. 

A 46. és a 7. gárda hadsereg támadását az 5. légihadsereg 
légiereje támogatta. 

Az arcvonal jobbszárnyán levő csapatok — a 40., 27. és 
53. hadsereg, a román magasabbegységek és a Plijev tábornok 
vezetése alatt álló lovas-gépesített csoport — folytatták a tá
madást Nyíregyháza—Miskolc irányában, hogy lekössék az 
ellenség szembenálló erőit és megakadályozzák azok átdobását 
Budapest térségébe. 

A támadás október 29-én, a nap második felében kezdő
dött. A 46. hadsereg csapatai áttörték az ellenség védelmét és 
a harc második napjára 20—40 kilométert nyomultak előre. 
A 7. gárda hadsereg ezalatt az idő alat t a Tisza nyugati part
ján több mint 10 km mély és 30 km széles hídfőállást fog
lalt el. 

A német parancsnokság igyekezett megtartani Kecskemé
tet és megakadályozni a szovjet csapatok előnyomulását ebben 
az irányban, ezért sietve átdobta ide a 24. páncélos hadosz
tályt. A páncélos hadosztály és a kecskeméti helyőrség ellen
lökést hajtott végre a támadó szovjet egységekkel szemben, 
s szilárd ellenállást fejtett ki a város felé vezető utakon. Min
den kísérletük meghiúsult azonban a szovjet csapatok erején 
és nyomásán, amelyek főerőikkel folytatták a támadás kifej
lesztését Budapest irányában, s november 1. reggelére teljesen 
megtisztították Kecskemétet az ellenségtől. 

Az ellenséget a 46. hadsereg támadása váratlanul érte. 
„ . . . Az ellenség támadása, amelyet részben menetből hajtott 
végre — mondotta a »Dél« hadseregcsoport parancsnoka — 
megelőzte néhány nappal a német parancsnokság Dél-Magyar
országra vonatkozó terveit. A Szeged térségében tervezet t . . . 
támadás helyett most az egész arcvonalon védelembe kellett 
átmenni."26 

A szovjet csapatok sikeres előnyomulása közvetlen fenye
getést jelentett Budapest számára. A német parancsnokság 
kénytelen volt mindent bevetni a harcba, ami kéznél volt. 
A városban pánik tört ki. ,, . . . amikor az orosz harckocsik 
Budapest délkeleti térségébe értek — írja K. Tippelskirch né
met tábornok —, ahol a harckocsiárkokkal találkoztak, a város
ban kitört a rjánik. A diplomáciai testületnek javasolták, hogy 
a várost 24 órán belül hagyja el."27 

2C idézet zsákmányolt iratokból. 
27 Kurt von Tippelskirch: Geschichte des zweiten Weltkrieges. Atheneum-

Verlag Bonn, 1959. 497. oldal. 
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A hadsereg gyorsanmozgó magasabbegységei november 
2-án, megtörve az ellenség ellenállását, 75 km-t nyomultak 
előre. November 3-án elfoglalták a Budapesttől 15 km-nyire 
levő Alsónémedit. Az ellenségnek azonban már november 3. 
és 4-én sikerült átdobnia Budapest alá három páncélos és egy 
gépkocsizó hadosztályt, amelyek jelentősen megerősítették a 
védelmet a 46. hadsereg támadásának útjain. A támadás ü teme 
észrevehetően csökkent, s a 4. gépesített hadtestnek azok a 
kísérletei, hogy Budapestre menetből törjön be, nem jár tak 
sikerrel. 

A front többi csapatainak helyzete lényegesen nem válto
zott, csupán Plijev tábornok lovas-gépesített csoportja — fel
használva a 46. hadsereg sikereit — kezdte meg Szolnoktól 
délre az átkelést a Tisza jobb partjára. 

A legfelső főparancsnokság főhadiszállása november 4-én 
felhívta a 2. Ukrán Front parancsnokának figyelmét arra, hogy 
a további kísérletek, amelyek Budapest keskeny arcvonalon 
történő megrohamozását célozzák a jelentéktelen létszámú gya
logsággal rendelkező két gépesített hadtesttel, indokolatlan 
veszteségekhez vezethet, és az ebben az irányban működő csa
patokat szárny csapásnak teheti ki északkeleti irányból. A fő
hadiszállás a frontparancsnoktól azt követelte, hogy gyorsítsa 
meg a front középső és jobbszárny-csapatainak kivezetését a 
Tisza jobb partjára, azért, hogy széles arcvonalon lehessen k i 
fejleszteni a támadást és az ellenség budapesti csoportosítását 
északról és északkeletről jövő csapással szét lehessen zúzni 
(együttműködve a 46. hadsereggel és a 2. gépesített hadtesttel^ 
amelyek déli irányból nyomultak Budapest felé.28 

A 2. Ukrán Front csapatai, teljesítve a főhadiszállás pa
rancsát, november 11-én támadásba kezdtek az egész arcvo
nalon. A szovjet csapatok Jászberénytől délkeletre áttörték az 
ellenség védelmét, november 15-én birtokba vettek több vá
rost, november 26-án pedig elfoglalták Hatvant, e fontos t á 
maszpontot és útcsomópontot, megteremtve ezzel a feltételét 
annak, hogy a front csapatai Budapesttől északra kijussanak 
a Dunához. 

A német csapatok elkeseredett ellenállást tanúsítottak. 
Hitler hisztérikus parancsai — hogy semmi áron se engedjék 
az oroszokat Budapesthez, és a fasiszta propaganda ösztönözte 
őket. Utóbbi nagy gyakorlatra te t t szert a katonák és a lakos
ság megfélemlítése terén a „szibériai száműzetés" és más 
„szovjet borzalmak" ecsetelésével. A szovjet harcosokat azon-

28 szU. HML. 240. állag, 2779. leltár, 12O0 irat, 5. lap. 
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ban semmi sem állította meg. Nap mint nap születtek új hősök, 
akiknek hőstettei mai napig sem halványodtak el és még hosz-
szú időn keresztül lelkesíteni fogják az új nemzedékeket. 

A frontsajtó az egyik novemberi napon hírt közölt a 110. 
gárda-lövészhadosztály 307. ezred I. zászlóalj komszomolvezető-
jének, Anatoli j Visnyevszkij alhadnagynak hőstettéről. 

November 28-án, az Eger városáért folytatott harcokban 
elesett a zászlóalj parancsnoka, a politikai helyettes pedig sú
lyosan megsebesült. A parancsnokságot Visnyevszkij alhadnagy 
vette át. Vezetésével a zászlóalj teljesítette feladatát. Vis
nyevszkij személyesen semmisítette meg az ellenség egy pán
célozott szállító járművét, és azután, hogy már halálosan meg
sebesült, gránátokkal leküzdötte azt az ellenséges gépfegyvert, 
amely az előnyomulást gátolta. 

A. P. Visnyevszkij alhadnagyot halála után kezdeményező 
képességéért, hősiességéért és a haza iránt tanúsított odaadó 
szolgálatáért a Szovjetunió Hőse címmel tüntet ték ki. 

December 3-án a front jobbszárnyán tevékenykedő 27. 
hadsereg csapatai elfoglalták Miskolcot, amely a hitlerista vé
delem erős támaszpontja, nagy közlekedési csomópont és a 
legfontosabb hadiipari központ volt. 

A városban a harcokat az N. M. Mihajlov vezérőrnagy 
parancsnoksága alatt álló 78. lövészhadosztály folytatta. 

November 27-től december 5-ig a front közepén levő csa
patok átcsoportosításokat hajtottak végre és egyes irányokban 
harcokat folytattak, hogy az új támadáshoz kedvezőbb megin
dulási helyzetet foglaljanak el. 

Ugyanakkor, amikor a 2. Ukrán Front menetből akarta 
bevenni Budapestet, a 3. Ukrán Front csapatai átkeltek a Du
nán és egyre növekvő sikerrel folytattak harcot hídfőállás meg
teremtéséért a folyó jobb partján. 

Végeredményben november végére az 57. hadsereg csa
patai — a légierők és a dunai folyami flottilla hajóinak támo
gatásával — megszilárdították új állásaikat, elfoglalták Pécset, 
Bátaszéket és Mohácsot. November második felétől a 3. Ukrán 
Front állományába átadott 4. gárda hadsereg magasabbegysé
gei megkezdték hadműveleteiket a Duna jobb partján. 

A 3. Ukrán Front hídfőállásban működő csapatai északi 
és északnyugati irányban fejlesztették ki támadásukat, nyu
gatról megkerülték az erősen megerődített Szekszárdot, decem
ber 2-án pedig elfoglalták Paksot és Bonyhádot és két irány
ban folytatták előnyomulásukat: Székesfehérvár és Nagykani
zsa felé. 
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A 2. Ukrán Front parancsnokának november 27-én kelt 
parancsai alapján december 5-én reggel ismét megkezdték a 
Budapest elleni támadást. A csapatok előtt az a feladat állt, 
hogy Budapesttől keletre és délre törjék át az ellenség védel
mét és kerítsék be az ellenség budapesti csoportosítását —, 
keletről a 7. gárda hadsereg és az 53. hadsereg erőivel, nyugat
ról pedig a 46. hadsereg csapataival.29 

A főcsapást a 7. gárdahadsereg szakaszán mérték. A 7. 
gárdahadseregnek át kellett törnie az ellenség védelmét Hat
vantól északnyugatra és biztosítania kellett a 6. harckocsihad
sereg és a front lovas-gépesített csoportjának bevetését az 
áttörésbe. 

Ily módon Budapest bekerítését a 2. Ukrán Front középső 
és balszárnycsapataival tervezték megvalósítani, mégpedig úgy, 
hogy akcióikat a 3. Ukrán Front aktívan támogatja délről jövő 
támadásával. 

A német-fasiszta parancsnokság, felismerve magyarországi 
csoportosításának fenyegető helyzetét, lázas sietséggel erősí
tet te azokat a csapatait, amelyek Budapestet keletről és délről 
fedezték. A „Dél" csoport parancsnoka november 28-án kelt 
direktívájában azt követelte a 6. hadsereg parancsnokától, hogy 
azonnali hatállyal szabadítsa fel és küldje a 3. hadsereg védel
mének megerősítésére a páncélos hadtest parancsnokságát, két 
páncélos hadosztályt és dandárt, a továbbiakban pedig még 
egy páncélos hadosztályt.30 

Ezenkívül a „Dél" hadseregcsoport állományába került az 
„F" hadseregcsoportból a 2. páncélos hadsereg. 

December 5-én reggel a 2. Ukrán Front középső hadsere
geinek csapatai megújították a támadást. December 5—9. kö
zött a főcsapás irányában szétzúzták a szembenálló ellenséget 
és elvágták a budapesti csoportosítás északra történő vissza
vonulásának minden lehetséges útját. 

A 2. Ukrán Front csapatainak azonban nem sikerült telje
sen körülkeríteni az ellenséget Budapest térségében. 

A 3. Ukrán Front főerői a dunántúli hídfőben, a Balaton 
és a Duna között december első napjaiban támadást hajtottak 
végre északi és nyugati irányban. 

December 8-án a 4. gárdahadsereg balszárnyon levő ma
gasabbegységei kiértek az ellenség Balaton és Velence között 
előre elkészített védelmi terepszakaszához. A jobbszárnyon 
levő magasabbegységek, felgöngyölve az ellenség védelmét a 

29 SzU. HML. 240. állag, 2779. lel tár , 1781. i rat , 35. lap . 
30 Zsákmányolt iratok. 
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Duna mentén, elérték a Velencei-tó délnyugati partját, és 
egyesültek a 2. Ukrán Front 46. hadseregének csapataival. 

Sikertelenül végződött az a kísérlet, hogy az ellenség vé
delmét menetből áttörjék és elfoglalják Székesfehérvárt, így 
a 4. gárdahadsereg megkezdte az előkészületet az ellenség vé
delmi terepszakaszának áttörésére. 

A Nagykanizsa irányába előnyomuló 57. hadsereg decem
ber 9-én elfoglalta Kaposvárt és kiért a Balaton déli partjára 
Balatonkeresztúr térségében, továbbá Mesztegnyő, Nagybajom, 
Nagyatád, Barcs (a Dráva folyó mellett) vonalába és hídfő
állást foglalt Barcstól délre a Dráva jobb partján. 

Azzal, hogy a 3. Ukrán Front csapatai kiértek a Balaton-^ 
tói északkeletre, létrejöttek a 2. Ukrán Front csapataival való 
közös tevékenység feltételei a német fasiszta csapatok bekerí
tésének befejezésére és a budapesti csoportosítás szétzúzására. 

December 12-én megérkeztek a főhadiszállás újabb uta
sításai, s ezek értelmében mindkét front csapatainak észak
keletről, keletről és délnyugatról mért együttes csapásokkal 
be kellett fejezniük az ellenség budapesti csoportosításának be
kerítését és szétzúzását és a magyar főváros elfoglalását. 

E feladat megoldása érdekében a 2. Ukrán Front 46. had
serege, amely Budapesttől délnyugatra ért ki a Duna jobb 
partjához, összes megerősítésével és a 2. gárda gépesített had
testtel együtt december 13-án a 3. Ukrán Front kötelékébe 
került át. 

A 2. Ukrán Front csapatainak folytatniuk kellett a táma
dást Budapest irányában, főcsapást kellett mérniük a 7. gárda-, 
a 6. gárda-harckocsihadsereg és a lovas-gépesített csoport erői
vel Sahy (Ipolyság) körzetéből Köbölkút általános irányban, 
azzal a feladattal, hogy Neszmély, Esztergom szakaszán jussa
nak ki a Dunához és ott akadályozzák meg az ellenség buda
pesti csoportosításának északnyugat felé való visszavonulását. 

A 3. Ukrán Front csapatainak — a 46. és a 4. gárdahadse
reg, a 18. harckocsi, a 2. gárda, a 7. gépesített és az 5. gárda 
lovashadtest erőivel — át kellett törniük az ellenség védelmét 
Velence északkeleti és délnyugati szakaszán a támadást Bicske 
irányában fejlesztve ki kellett érniük a Duna déli partjaira 
Esztergom, Neszomély térségében és el kellett vágniuk az ellen
ség budapesti csoportosítása nyugat felé történő visszavonulá
sának útjait. 

A front erőinek egy része azt a feladatot kapta, hogy tá
madja meg Budapestet nyugatról és foglalja el, együttműkö
désben a 2. Ukrán Front balszárnyával. 
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A főhadiszállás mindkét front támadásának kezdetét de
cember 19—20-ra jelölte meg. 

Az ellenség a 2. és a 3. Ukrán Front csapataival szemben 
"51 hadosztállyal és 2 dandárral védekezett, amelyek között 17 
páncélos és gépkocsizó magasabbegység volt. A 2. és a 3. Ukrán 
Front csapatai december 20-án újra kezdték a támadást, s még 
ugyanazon a napon áttörték az ellenség védelmét Budapesttől 
északra és délnyugatra. A 2. és a 3. Ukrán Front csapatai, 
amelyek harckocsi és lovas magasabbegységekkel egyrészt az 
Ipoly és Garam folyók közötti déli irányban, másrészt a Ve
lencei-tó térségében északi és északnyugati irányban fejlesz
tették ki támadásukat, december 26^án az ellenség elkesere
dett ellentámadása ellenére kiértek a Dunához Esztergomtól 
délre és teljesen befejezték az ellenséges csapatok bekerítését 
a két tűzfészekben — Budapesten és a Budapesttől északnyu
gatra levő erdőkbein. 

Ugyanekkor a 3. Ukrán Front csapatai északnyugati irány
ban előrenyomulva, 50 km-nyire visszavetették az ellenséget 
•és létrehozták a bekerítés külső arcvonalát Tata, Mór és a Ba
laton északi partjának vonalán. 

Ily módon december 26-án a szovjet csapatok létrehozták 
az ellenség budapesti csoportosítása körül a bekerítés külső és 
belső arcvonalát. A bekerített ellenség ereje 7 gyalogos, 2 pán
célos, 1 gépkocsizó, 2 lovas hadosztálybél, 3 tüzérségi dandár
ból, kb. 30 önálló ezredből, zászlóaljból és más katonai csopor
tokból állt, amelyek teljes létszáma több mint 188 000 kato
nát és tisztét te t t ki. 

A két front csapatai december utolsó napjaiban erőik egy 
részével elkeseredett utcai harcokat folytattak Budapesten. 
Erre az időre a Budapesttől északnyugatra bekerített ellensé
ges csoportosítást a 3. Ukrán Front egységei teljesen felszá
molták. 

Ezekben a harcokban sok katona és tiszt tűnt ki bátor és 
kezdeményező tetteivel. Ezek közül volt egy a 683. lövész
ezred felderítője, P. Hricsev közkatona. December 27-én Buda
pest elővárosaiért folyó harcokban észrevétlenül az ellenség 
hátába hatolt és felderítette az elkínség tüzelőállásainak elhe
lyezését. Hricsev már visszatérőben volt, amikor felfedezték. 
A felderitő két páncéltörő gránáttal megsemmisített egy pán
célozott szállító járművet, azután az ellenségnek egy 25 főből 
álló csoportjával találkozva, géppisztollyal lőtte őket. 8 fog
lyot ejtett, akiket átvitt egységéhez a peremvonalon keresz
tül . 
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Hősiességéért, bátorságáért és leleményességéért Pjort 
Hricsev közkatonát a Szovjetunió Hőse címmel tüntet ték ki. 

A német fasiszta parancsnokság Budapestet hosszú véde
lemre készítette fel. Lőszer- és élelmiszertartalékokat halmoz
tak fel. A hitleristák Európa egyik legszebb, több mint egy
millió lakossal rendelkező városát pusztulásra ítélték. A m a 
gyar kormány, élén Szálasival Ausztriába menekült, s a legke
vesebb gondot sem fordította a gyönyörű főváros sorsára. 

A szovjet csapatok 1944. december 27-én megkezdték az 
ellenség bekerített budapesti csoportosításának felszámolását. 
A Budapestért folyó harc 1945. február 13-ig tartott . A német 
fasiszta csapatok nagyszámú és erős ellencsapásai — a bekerí
tés külső arcvonalán, Budapesttől délnyugatra — nehezítették 
a feladatot. Miután a hitleristák összevontak néhány páncélos 
hadosztályt, nagyszámú gyalogságot és tüzérséget, a légierők 
erőteljes támogatása mellett háromszor mentek át támadásba 
azzal a céllal, hogy felszabadítsák a bekerítésből Budapesten 
levő csapataikat. Egyik ilyen kísérlet alkalmával az ellenséges 
csapatoknak sikerült kiérniük a Dunához és kettévágniuk a 3. 
Ukrán Frontot. A szovjet csapatok azonban elkeseredett, vé
res harcokban nemcsak megállították az ellenséget, amely a 
Budapesten körülzártak segítségére igyekezett, hanem vissza
vetették kiindulási terepszakaszaikra. 

A körülzárt ellenséges csoportosítás felszámolását Pes
ten a 2. Ukrán Front csapatainak budapesti csoportja folytatta. 
Az ellenség megsemmisítésének feladata Budán a 3. Ukrán 
Front 46. hadseregének feladata volt, amely azonban Pest ost
roma alatt aktív harctevékenységet nem folytatott, mert az el
lenség erős ellencsapásai miatt védelembe kellett vonulnia. 
1945. jtmuár 18-án, a pesti harcok befejezése után, a megerő
sített állományú budapesti csoport azt a feladatot kapta, hogy 
semmisítse meg az ellenséget Budán is. A csoport ezt a felada
tot január 20-tól február 13-ig teljesítette. 

A- Budapestért folyó harcot a végtelen elkeseredettség és 
állhatatosság jellemezte — az ellenség minden erővel igyeke
zett megtartani a várost. 

Hitler maga vette kezébe a bekerített helyőrség felmen
tésére irányuló hadműveletek vezetését, hangsúlyozva ezzel a 
Budapestnél folyó harc kimenetelének rendkívüli fontosságát 
Németország további sorsára nézve. Fenyegető parancsot adott 
ki : ,,A lázadókat és a szökevényeket a helyszínen fel kell kon
colni!" A szökevények hozzátartozóit is agyonlőtték. Ez nem
csak puszta fenyegetés volt. A hitleristák és a nyilasok te l je -
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sí tették ezt a parancsot, s nem kímélték sem az öregeket, s em 
a gyermekeket. 

A Budapesten körülzárt csoportosítás személyi állomá
nyának bejelentették, hogy az oroszok bekerítési arcvonalá
nak áttörésére és a magyarországi helyzet visszaállítására Hit
ler több mint 12 hadosztályt küldött Budapest alá. 

A német egységek katonáinak és tisztjeinek nagy része 
az első időben hitt saját helyzetük szilárdságában. Budapest 
alaposan meg volt erődítve. A fasiszták minden utcát, minden 
háztömböt és sok házat is hosszú védelemre készítettek elő. Az 
ellenség különösen jól megerődítette a Sashegyet, a Várat és 
a Déli pályaudvart. 

A német parancsnokság — mivel nem bízott a magyarok
ban — a magyar egységeket a város bekerítése után külön a l 
egységekként a német csapatok közé szórta szét. A magyar k a 
tonák azonban, akik amúgy is kényszerből harcoltak, az alkal
mas pillanatban vagy megadták magukat, vagy polgári ruhába 
öltözve megbújtak a lakosság között. 

A fasiszta terror kegyetlensége a városban a végsőkig ju 
tott. Szálasi, e tébolyult gyilkos elmenekült ugyan, de a vá
rosban még ott maradtak a véres diktátor cinkosai. A vadállati 
bandák az utcákon garázdálkodtak, betörtek a megfélemlített 
lakosok lakásaiba. Kísérletek történtek az ipari üzemek fel
robbantására is, azonban a munkások ezt megakadályozták. 

A föld alá kényszerített kommunista pár t a fasiszta ön
kénnyel szemben ellenállásra hívott fel. Fiatal munkások fegy
verrel a kezükben szálltak szembe a nyilas banditákkal. 

A szovjet parancsnokság a felesleges áldozatok és a város 
szétrombolásának elkerülése érdekében december 29-én a be
kerített helyőrséget ult imátumban szólította fel a megadásra. 
A szovjet javaslatok válasz nélkül maradtak. Amikor a hi t le
risták lelőtték a parlamentereket, bebizonyították azt a szán
dékukat, hogy továbbra is folytatják az ellenállást, követke
zésképp magukra vállalták a teljes felelősséget az elkövetke
zendő áldozatokért és rombolásokért. 

A főhadiszállás parancsot adott a 2. és a 3. Ukrán Front 
csapatainak, hogy kezdjék meg a harctevékenységet az ellen
ség bekerített csoportosításának felszámolására. 

A budapesti csoport31 I. M. Afonyin vezérőrnagy parancs
noksága alatt január 18-ra szétverte a Pestre befészkelődött el
lenséget. 

31 A csoport állománya: a 30. lövészhadtest, a 7. hadtest (román), a 18.. 
önálló gárda-lövészhadtest. 
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A szovjet katonák százai tűntek ki ezekben a harcokban. 
Kiemelkedő példaként állhat Sz. I. Szirotjuk százados, aki 
zászlóaljparancsnok volt a 155. lövészhadosztály 659. ezredénél. 
Az ezred december 26-tól január 18-ig részt vett a Pesten 
folyó harcokban. Szirotjuk százados félelmet nem ismerő, nagy 
akaraterővel rendelkező katona volt, kitűnő szervező, aki 
zászlóaljának minden harcát minimális veszteséggel vezette, 
ugyanakkor nagy sikereket ért el. A zászlóalj a városban kb. 
300 háztömböt szabadított fel, 10 ellenséges harckocsit, 9 pán
célozott szállító jármüvet, 33 löveget és aknavetőt, az ellenség 
több mint 70 tüzelőállását és kb . 1000 katonáját és tisztjét sem
misítette meg. 

Szergej Szirotjuk századost a zászlóalj kiváló vezetéséért, 
bátorságáért és hősiességéért a Szovjetunió Hőse címmel tün
tették ki. 

A pesti ellenállás felszámolása után a budapesti csoport 
csapatait — a legfelső főparancsnokság főhadiszállásának uta
sítására — átdobták Budára. 

Az új támadás január 20-án kezdődött. A csoport — amely 
oly mértékben növelte erejét, ahogyan az egységeket Pestről 
átdobták — lassan, harcokkal nyomult előre. Az ellenség ma
kacs ellenállást tanúsított. 20 nap alatt mindössze 114 háztöm
böt sikerült elfoglalni. Minden házat rohammal kellett be
venni, minden utcán elkeseredett harcok folytak. 

Január 22-én a 180. hadosztály 42. lövészezredének al
egységei Budapest elővárosában harcoltak. Az elővédet elő
nyomulása közben záporozó tűz fogadta. A századok a földhöz 
lapulva fedezték magukat. Kritikus helyzet állt előr Alekszej 
Iszajev őrmester ekkor sebesült meg kilencedszer. Észrevette 
azonban, hogy az ellenség egy közelben elhelyezett föld-fa 
erődből tüzel. A félelmet nem ismerő harcos utolsó erejét ösz-
szeszedve, az ellenséges tüzelőálláshoz kúszott és saját testével 
zár ta el a tüzelőnyílást. A gépfegyver elhallgatott. A harcosok 
felemelkedtek, betörtek a házba es megsemmisítették az ott 
befészkelődött fasisztákat. Ilyen példa rengeteg volt. 

Az ellenség helyzete a városban napról napra romlott. Az
után, hogy január végén csődöt mondtak az ellenség utolsó arra 
irányuló kísérletei, hogy kívülről áttörjenek a Budapesten be
kerített csoportosításhoz, a bekerítésből való kitörés reménye 
véglegesen meghiúsult. 

Ebben az időben a csapatoknál éhség tört ki. Február ele
jé től a katonáknak mindössze napi 75 gramm kenyeret adtak,32 

32 SzU. HML. 240. állag. 73765. lel tár , 43 5. i rat . 160. lap . 
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villanyáram és gáz nem volt a városban. A vízcsapokból csak 
ritkán cseppent víz. 

Megállt az élet Budapesten. Temetetlen hullák hevertek 
a járdákon. Éjjel nyilasok fosztogatták és gyilkolták a védte
len lakosságot.33 

A német fasiszta parancsnokság mindenáron ki akar t törni 
a városból. Ennek érdekében a február 12-re virradó éjjel 
utolsó elkeseredett kísérletet tett, hogy áttörje a bekerítés arc
vonalát Budán. 

Az ellenség szűk terepszakaszon kb. 2 ezer embert össz
pontosított, s az Olasz-fasorban áttörte a 180. lövészhadosztály 
arcvonalát és az így keletkezett folyosón több mint 15 000 em
bert vezetett ki. Ezeket azonban a 3. Ukrán Front egységei már 
február 14-én megsemmisítették. 

A Budán maradt szétszórt csoportokat szintén teljesen 
felszámolták. 1945. február 13-án reggel 10 órára Magyaror
szág fővárosát teljesen megtisztították az ellenségtől.34 

A Szovjetunió kormánya magasra értékelte a szovjet ka
tonák sikereit, amelyeket a budapesti hadművelet során értek 
el. A legfelső Tanács Elnöksége 1945. május 9-én határozatot 
hozott a „Budapest bevételéért" érem alapításáról. Több egy
ség és magasabbegység megkapta a kitüntető „Budapesti" el
nevezést. 

Budapest felszabadításában a Vörös Hadsereggel együtt 
magyar katonák és tisztek is részt vettek, akik átálltak a Vö
rös Hadsereg oldalára. Ezek kezdetben különálló századokat 
alkottak, amelyek a szovjet egységek állományában tevékeny
kedtek. Harcokat folytattak a Déli pályaudvarért, a Gellért 
hegyért és a Vár térségében. A későbbiek folyamán belőlük 
szervezték a Budapesti önkéntes Ezredet, amelynek parancs
noka Variházi Oszkár alezredes lett. A Budáért folytatott har
cokban az ezred jelentős veszteségeket szenvedett. A Buda
pesti Önkéntes Ezred részvétele a magyar főváros felszabadí
tásában nagy erkölcsi-politikai jelentőségű esemény volt. 

Sok magyar hazafi életét kockáztatva segített a szovjet 
katonáknak. Nemes cselekedetet hajtott végre Szabó Lajos és 
felesége, Klein Árpád és fia, János. 1944 novemberében meg
szervezték, hogy súlyosan sebesült, fogságba esett szovjet tisz
tek, í. N. Kovalenko és N. V. Szultánov, valamint V. A. Szlo-
senko törzsőrmester és P. M. Malisev őrmester megszökjék a 

33 Barát Endre „A parlamenter" című könyve alapján. Ifjúsági Könyvki
adó, Budapest, 1954. 

34 SzU. HML. 2779. ál lag, 1781. i ra t , 91—92. lap . 
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budapesti börtön kórházból. A magyar hazafiak 53 napon k e 
resztül rejtegették a szovjet harcosokat a hitleristák által meg
szállt Budapesten. Kénytelenek voltak többször változtatni a 
rejtekhelyet, amíg azt a kerületet, ahol rejtőzködtek, fel n e m 
szabadította a Vörös Hadsereg.35 

A Budapestért folyó harcok során a szovjet csapatok a r r a 
törekedtek, hogy elkerüljék a város nagyarányú lerombolását. 
A hitleristák ugyanakkor előre megfontoltan rombolták a m a 
gyar fővárost, így többek között felrobbantották a Dunán á t 
vezető összes budapesti h idat is.36 De nem kevesebb felelősség
gel tartoznak a népnek és a történelemnek Magyarország a k 
kori vezető körei a budapesti lakosoknak okozott megpróbál
tatásokért. Eladták magukat Hitlernek, nem törődtek a nem
zeti érdekekkel, és az országot pusztító háborúba sodorták. 
Pedig a Horthy-kormány elkerülhette volna a szükségtelen 
vérontást és rombolást, akkor, ha megnyitja az arcvonalat a 
Vörös Hadsereg előtt és csapatait a hitleristák ellen fordítja. 
Minderre megvolt a lehetőség. 

Ily módon 1945. február 13-án befejeződött a szovjet csa
patok Magyarország felszabadításáért vívott harcainak egyik 
szakasza. Az ország kb. kétharmad része és a főváros végtére 
nyugalomra talált. A hitlerista „Déli" hadseregcsoport komoly 
vereséget szenvedett és nem tudta teljesíteni az eléje kitűzött 
feladatot. 

A hitlerista parancsnokság a budapesti hadművelet során 
a szovjet—német arcvonal déli szakaszára nagy mennyiségű, 
főképp páncélos és gépkocsizó csapatot dobott át, meggyen-
gítve ezzel a varsó—berlini irányt, ahol a Vörös Hadsereg fő-
erői támadtak. Ez arról tanúskodik egyrészt, hogy a német pa 
rancsnokság óriási jelentőséget tulajdonított Budapest védel
mének, másrészt megmutatja, hogy a 2. és a 3. Ukrán Front 
budapesti hadművelete milyen szerepet játszott abban, hogy a 
szovjet—német arcvonal más szakaszán is kedvező feltételek 
jöttek létre a további sikeres támadások kibontakozásához. 

A 2. és a 3. Ukrán Front csapatai nemcsak, hogy szétver
ték a Budapesten bekerített ellenséget, hanem veszélyeztették 
az ellenséges csapatok egész balkáni csoportosításának közle
kedési útjait is. Ebben a helyzetben a német fasiszta parancs
nokság kénytelen volt meggyorsítani csapatainak kivonását 
Jugoszláviából. 

35 HcTOpHH BeAHKOH OTeieCTBeHHoíí BOHHbl 1941 1945 IT. BoeHH3£aT MoCKBa, 1 9 6 2 . T . 
4. cTp. 405. 

36 AacAo AHTOIII, /[bepAb BojHap H ap. «BeHrpHH» H3aaTeAt>CTBo KopBHtia, ByaaneiuT, 
1962. crp. 140. 
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Lehetőség nyílt a szovjet—német arcvonal déli szárnyán 
"tevékenykedő szovjet csapatok számára, hogy új hadműveletet 
készítsenek elő a bécsi irányban és kifejlesszék támadásukat 
Csehszlovákia területén. 

A Budapestért vívott harcok során a szovjet csapatok gaz
dag tapasztalatokra tet tek szert a rohamcsoportok alkalmazása 
terén. Az egységeiktől gyakran elszakadva támadó csoportok 
bátor és kezdeményező tevékenysége döntő szerepet játszott 
a városban folytatott utcai harcok sikeres kimenetele szem
pontjából. 

Az alatt az idő alatt, amíg a 2., 3. és 4. Ukrán Front Ma
gyarország területén, Kárpát-Ukrajnában és Csehszlovákia ke
leti területén folytatott harctevékenységet októbertől február 
13-ig, szétverték az ellenség 40 hadosztályát és 3 dandárát. Ezen
kívül teljesen megsemmisítettek 8 gyalogos hadosztályt és 5 
dandárt.37 

Magyarország nagy részének felszabadítása, Budapest el
foglalása és Magyarország kivonása a Németország oldalán foly
ta to t t háborúból — meghiúsította az angol imperialisták terveit 
arra vonatkozóan, hogy Isztrián és Ljubljanán keresztül Ma
gyarországra jöjjenek és ott reakciós rendszert hozzanak létre, 
megismételve ezzel mintegy a „görög változatot". 

A szovjet kormány politikája Magyarországon mélységesen 
internacionalista jellegű volt és abban állt, hogy biztosítsa a 
magyar nép részvételét a hitleri megszállók elleni harcban, le
hetőséget nyújtva ezzel arra, hogy saját maga döntse el az 
ország sorsának kérdéseit, az ország társadalmi és államrend
jére vonatkozóan. 

IV. Magyarország felszabadításának befejezése 

A szovjet csapatok Bécs elleni támadásra készültek. A né
met-fasiszta parancsnokságnak feltehetően csak egyetlen dön
tése lehetett: szilárd ellenállást szervezni Magyarország nyugati 
megyéiben, a Kelet-Ausztria és Dél-Németország felé vezető 
utakon. Ugyanakkor, Hitler személyes utasítására az ellenség 
1945 márciusában még egyszer támadást intézett a Balaton tér
ségében. A támadás megszervezése érdekében a hitlerista pa
rancsnokság, a berlini irányban kialakult kritikus helyzet elle
nére, továbbra is folytatta a szovjet—német harcvonal déli sza-

37 Cőopmm MaTepnaAoB no CoCTaBy BOÍÍCK (pauiHCTCKOH TepMaHHH, awn. neTBepTbiS CTp. 
178—179, 194—195, 210—211, BWH. nsrwfi, C T P . 24—25, 42—45. 
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kaszának — így részben a „Dél" hadseregcsoportnak — csapa
tokkal való megerősítését. 

A balatoni ellentámadás előkészítésekor a hitleristák azt 
tűzték ki célul, hogy szétzúzzák a 3. Ukrán Front csapatait, 
kiszorítják őket a Duna nyugati partján levő hídfőállásokból, 
és hosszabb időre feltartóztatják a szovjet támadást Délkelet-
Európában. A fasiszták abban reménykedtek, hogy e feladat 
megoldása hozzásegíti őket, ahhoz, hogy megőrizzék maguk
nak Magyarország és Ausztria olaj forrásait, megszüntessék az 
ausztriai és dél-németországi iparvidékeket fenyegető veszélyt 
és rákényszerítsék a szovjet parancsnokságot arra, hogy Ber
lin irányából délre vonja el erőit. 

A német parancsnokság véleménye szerint, a német csa
patok sikeres harctevékenysége a Vörös Hadsereg ellen Ma
gyarországon lehetőséget teremtene az angolok számára, akik 
ekkor már Görögországban partra szálltak és ott polgárháborút 
robbantottak ki, hogy megvessék lábukat a Balkán félszigeten. 
Ez pedig — az oroszokkal való konfliktushoz vezet — számí
tották a hitleristák. 

Azt tervezték, hogy a hadművelet végrehajtása u tán a 
páncélos csapatokat gyorsan átdobják Magyarországról a szov
jet—német arcvonal központi szakaszára az ottani helyzet meg
javítása végett. 

A fasiszta parancsnokság óriási jelentőséget tulajdonított 
Magyarország és Ausztria megtartásának. Még 1945. január 
23-án, a főhadiszállás tanácskozásán mondotta Hitler: „Első
rangú jelentősége van a magyar olajmezőknek és a bécsi olaj-
kutaknak, mivel e nélkül az olaj nélkül, amely egész olajkész
letünk 80%-át teszi ki — nem tudjuk folytatni a háborút."31* 

Amikor Guderian kommentálja Hitler balatoni ellentáma
dásra vonatkozó döntését, a következőket írja: „Azután, hogy 
kiestek a termelésből az üzemanyagot és a kenőanyagot gyártó 
üzemeink, a parancsnokság csak a zistersdorfi (Ausztria) és a 
Balaton térségében (Magyarország) levő olaj lelőhelyekre szá
míthatott. Ez a körülmény bizonyos mértékig megmagyarázza 
azt is, miért jutott Hitler olyan döntésre, hogy az alapvető 
erőket, amelyeket sikerült elvonnia a nyugati arcvonalról, át
dobja Magyarországra, hogy kezében tartsa az utolsó olajlelő
helyeket és a magyar olajfinomító-üzemeket, amelyek egyaránt 
fontosak voltak azoknak a termékeknek előállítása szempontjá-

38 Brassey ' s Naval Annal , 1948. p . 43. 
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ból, amelyek a páncélos csapatok és a légierő számára né lkü
lözhetetlenek."39 

Az ellentámadás végrehajtására a Balaton térségében nagy 
csoportosítást összpontosítottak. Március elején a 3. Ukrán 
Front Gánt—Balaton szakasza előtt a „Balk" hadseregcsoport 
főerői és az egész 6. „SS" páncélos hadsereg tevékenykedett. 
A Balaton és Dráva folyó közötti szakaszon a 2. német páncé
los hadsereg tevékenykedett. Balra, a Dráva déli partján az 
,,E" hadseregcsoport egyes csapatai védekeztek. 

Az ellenség ily módon a hadművelet kezdetére a 3. Ukrán 
Front előtt kb. 35 magasabbegységet, köztük tizenegy páncélos 
hadosztályt összpontosított. Ennek a csoportosításnak az állo
mányába kb. 400 000 katona és tiszt, kb. 6000 löveg és akna
vető, 877 harckocsi és rohamlöveg, 900 páncélozott szállító
jármű és 850 repülőgép tartozott.40 

Az ellentámadás kezdetekor (március 6.) a 3. Ukrán Front
nak öt összfegyvernemi és egy légihadserege, két harckocsi, 
egy gépesített és egy lovas hadteste volt. Ezeknek a csapatok
nak az állományába kb. 400 000 katona és tiszt, 6889 löveg és 
aknavető, kb. 400 harckocsi és rohamlöveg és 700 repülőgép 
tartozott.41 Következésképpen a felek viszonya élőerő, tüzérség 
és repülőgépek szempontjából majdnem egyenlő volt, harcko
csik területén az ellenségnek kétszeres túlsúlya volt. 

A 3. Ukrán Front csapatai azt a parancsot kapták, hogy 
először hárítsák el az ellenség rohamait, majd menjenek át 
döntő támadásba. Bonyolult helyzet állt elő. Védelmi hadmű
veletet kellett végrehajtani oly módon, hogy maximális sikere 
esetén megőrizzék azokat a csiapástmérő erőket és eszközöket, 
amelyek a bécsi irányban levő ellenség szétzúzásához szüksé
gesek. 

A front csapatai a védelmet jól előkészítették és a német
fasiszta csapatok március 6. reggelén kezdődő támadását te l 
jesen felkészülve fogadták. 

Tizenegy páncélos hadosztály, páncélozott szállító jármű
veken levő gyalogság, amelyet tüzérség és légierő támogatott, 
zúdított csapást a szovjet csapatok állásaira. 10 napon keresz
tül folyt az elkeseredett, véres küzdelem, váltakozó sikerrel. 
A hitleristák hatalmas veszteségeket szenvedtek, de tovább 
folytatták támadásaikat éjjel-nappal. Néha az ellenségnek egy
szerre 500 harckocsija tevékenykedett a harcmezőn. 

38 H. Gude r i an : E r i nne rungen eines Soldaten. S. 379. 
40 Zsákmányol t német i r a tok szer int . 
41 SzU. HML, 243. állag, 23700. lel tár , 70. irat . 86-93. iao . 
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A védőállások jó előkészítése, a harc mesteri vezetése, 
amelynek alapja a szilárd védelem és a széles körű manőve
rezés volt, valamint a szovjet katonák és tisztek bátorsága és 
önfeláldozása megakadályozta az ellenséget abban, hogy szá
mottevő eredményt érjen el. 

Először az ellenséges páncélos ékek támadását állították 
meg, később pedig, amikor március 16-án a 3. és a 2. Ukrán 
Front csapatai támadásba mentek át, szétverték az ellenséget, 
amely megkezdte a visszaözönlést Bécs felé. Visszavonulása 
később pánikszerű meneküléssé változott. 

Április 4-én a szovjet csapatok és a kötelékükben tevé1-
kenykedő bolgár és román magasabbegységek teljesen felsza
badították Magyarországot. 

Az ország teljes felszabadítása alkalmából a magyar kor
mány képviselői kifejezték hálájukat a szovjet nép iránt K. E. 
Vorosilov, a Szovjetunió marsallja, a Szövetséges Ellenőrző 
Bizottság elnökén keresztül. 

Később a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa április 
4-ét a magyar nép nemzeti ünnepévé nyilvánította. 

A szovjet csapatok, továbbfolytatva támadásukat, április 
13-án felszabadították a hitleristáktól Ausztria fővárosát, Bé
cset. 

A Vörös Hadsereg győzelmes magyarországi támadása 
nemcsak, hogy felszabadította az országot a fasiszta rabságból, 
hanem segítséget is nyújtott a magyar népnek ahhoz, hogy 
szabadon döntsön államának további sorsa felől. 

A Szovjet Fegyveres Erők győzelmének döntő feltétele 
volt a kommunista párt vezetése, a szovjet nép önfeláldozó 
munkája. Ezek a tényezők biztosították a katonák magas er
kölcsi színvonalát, az ellenség feletti erő- és eszközfölényt és 
a szovjet hadművészet magas színvonalát. 

Csaknem 20 év választ el bennünket attól az időtől, ami
kor a Vörös Hadsereg hatalmas csapásai alatt a semmibe hul
lott Magyarországon a német-fasiszta uralom. Ezalatt kifejlő
dött és megerősödött a szovjet és a magyar nép barátsága. Az 
ellenforradalmi erők, amelyek elrejtőztek és jobb időkre vár
tak, 1956-ban úgy határoztak, hogy próbára teszik ezt a barát
ságot, így döntöttek, de beletörött a foguk. A Szovjetunió a 
magyar dolgozók segítségére sietett abban a harcban, amelyet 
azok az országban megvalósított forradalmi vívmányok megőr
zéséért folytattak. Ismét, mint 1945-ben, Magyarország hit le-
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ristáktól való felszabadításának idején, szovjet katonák ontot
ták vérüket a magyar dolgozó nép boldogságáért. 

Az ellenforradalom erősen megrázta az országot, komoly 
károkat okozott a népgazdaságnak. Magyarország segítségére 
sietett azonban a Szovjetunió és a többi szocialista ország. 
Ilyen körülmények között a magyar nép viszonylag gyorsan 
be tudta gyógyítani a lázadás ütötte sebeket. 

„Megmondtuk és most is mondjuk — jelentette ki N. Sz. 
Hruscsov —, hogy barátainkat sohasem hagytuk és nem is fog
juk cserbenhagyni, mindig meg fogjuk védeni a szocialista 
országok érdekeit és ha a helyzet úgy követeli, ki fogjuk segí
teni barátainkat a bajból."42 

Azok' a kiemelkedő győzelmek, amelyeket Magyarország 
dolgozói értek el a Magyar Szocialista Munkáspárt és annak 
Központi Bizottsága vezetésével, örömmel tölti el minden szov
jet ember szívét — hangoztatja N. Sz. Hruscsov és L. I. Brezs-
nyev üzenete, amelyet Kádár Jánoshoz és Dobi Istvánhoz in
téztek Magyarország felszabadítása 18. évfordulójának napján. 
A Szovjetunió dolgozói igen nagyra értékelik azt a tevékeny
séget, amellyel a Magyar Szocialista Munkáspárt és a Magyar 
Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány hozzájárul a szocialista 
országok egységének további erősítéséhez, a nemzetközi kom
munista és munkásmozgalom alkotó marxizmus—leninizmus 
alapján történő tömörítéséhez, a béke, a demokrácia és a szo
cializmus erőinek megszilárdításához. 

43 N. Sz. Hruscsov: Beszéd a Bolgár Népköztársaság követségén adott fo
gadáson 1957. február 18-án. „Pravda", 1957. február 20-i szám. 
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MAGYAR MŰSZAKI CSAPATOK 
A NÉMET FASIZMUS ELLENI HARCBAN 

I. RÉSZ 

Dr. Mues Sándor alezredes 

A második világháború, amely szinte az egész emberiségre' 
hihetetlen szenvedést zúdított, 1945 elején az európai konti
nensen befejezéséhez közeledett. A német fasizmus mellett ez 
ideig kitartó csatlós országok kormányai, részben a szovjet 
hadsereg győzelmi sorozatának hatására, részben néptömegeik 
nyomására leváltak a hitleri Németország oldaláról, s közülük 
néhányan fegyverrel is szembe szálltak vele. A német fasisz
ták által megszállt országokban kisebb-nagyobb méretű ellen
állási mozgalmak bontakoztak ki a megszállók ellen, s ezzel 
közvetlen segítséget nyújtottak a felszabadító csapatoknak. 

Magyarországon — elsősorban a volt uralkodó osztályok 
bűnös nemzetellenes politikája miatt — a megszállók elleni 
fegyveres ellenállás nem tudott kiszélesedni. Ez is oka annak, 
hogy Magyarország a hitleri fasizmus utolsó csatlósa maradt. 

A szovjet hadsereg 1944 őszén kezdte meg népünk felsza
badítására irányuló hadműveleteit . E hadműveleteket elősegítő 
a Kommunisták Magyarországi Pártja által szervezett és veze
te t t ellenállási mozgalomról nem kívánok bővebben írni, csu
pán megjegyzem, hogy az, ha szűkebb keretek között is, mint 
a szomszédos országokban, de kialakult Magyarországon is, és 
erejéhez mérten — közvetve vagy közvetlenül segítette a szov
jet hadsereg felszabadító harcait. 

Munkámmal azoknak a magyar kisegítő-műszaki csapatok
nak a tevékenységét kívánom bemutatni, amelyeket a felszaba
dító szovjet hadsereg parancsnokságának hozzájárulásával, 1945 
elején a magyarországi hadifogolytáborokból önként jelentkező 
hadifoglyokból szerveztek meg. Ekkor alakult meg az 1. m a 
gyar vasútépítő hadosztály, a 3. magyar vasútépítő dandár és 
az 1. magyar híiadóépítő zászlóalj. Létszámuk elérte a 700Ö 
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íőt. Megalakulásuk után ezek az alakulatok a szovjet csapatok^ 
alárendeltségében működtek, és a 2. Ukrán Front keretében 
jelentős munkát végeztek az arcvonalon harcolók utánpót
lásának biztosításában. Ahhoz, hogy e csapatok munkájának 
jelentőségét világosan lássuk és kellőképpen értékeljük, rövi
den vissza kell tekintenünk Magyarország 1945 januári hely
zetére, valamint a 2. Ukrán Front előtt álló feladatokra, ame
lyeket januártól a prágai hadművelet megindulásáig meg kel
lett oldania. 

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulásától 1945. ja
nuár elsejéig alig néhány nap telt el, mégis a munka, amit ez
alatt az idő alatt elvégzett1 — bíztató kilátással szolgált az el
következendő hónapokra. 

A nagyobb munka, a program megvalósítása azonban még 
hátra volt. Mindenekelőtt a fegyverszünetet kellett megkötni 
ahhoz, hogy a kormányprogram egyik leglényegesebb pontját 
— a német fasizmus elleni fegyveres harcban való tevékeny 
részvételt -—, meg tudjuk valósítani. A fegyverszünet megkö
tésére 1945. január 20-án került sor Moszkvában. 

Ezután kezdődött meg a hadsereg szervezése, amely a kom
munista párt politikájának megfelelően széles nemzeti alapo
kon indult meg. Nem kívánok itt részletesen foglalkozni a had
seregszervezés egyéb proiblémáival, hiszen erről már az eddig 
megjelent munkákban bőven esik szó.2 

A fegyverszüneti szerződésben vállalt 8 gyaloghadosztály 
szervezésére irányuló munka az Ideiglenes Nemzeti Kormány 
1945. január 30-án kiadott toborzási felhívása után vette kez
detét. A szervezés megkezdését csupán azért említem, hogy 
érzékeltessem azt az időbeli eltérést, amely szerint a kisegítő
műszaki csapatok szervezése jóval előbb elkezdődött, hiszen 
ezek a csapatok január végére már jelentős munkateljesít-

** ményt mutattak fel. 
Ebben az időben a hazánk területén harcoló 2. és 3. Ukrán 

Frontok csapataira egyrészt az a feladat hárult, hogy hiúsítsák 
meg a Budapesten körülzárt fasiszta erők felmentésére irá
nyuló kísérleteket, amelyeket a német csapatok Tata és Eszter
gom térségéből indítottak, másrészt fel kellett számolniuk a 

i A kommunista párt elvi útmutatása alapján kidolgozott kormány-program 
végrehajtása során szakított a fasiszta Németországgal és hadat üzent neki, s 
fegyverszüneti kérelemmel fordult a szövetséges hatalmakhoz. 

2 A hadseregszervezés problémáival a következő munkák foglalkoznak: Ne
mes Dezső ,,Magyarország felszabadulása", dr. Műnk Károly: „A fegyverszüneti 
szerződéstől a szocialista hadseregig", dr. Mues Sándor: „A Magyar Néphadsereg 
megszervezése és fejlődése 1945—1948". 
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Budapesten körülzárt német és magyar fasiszta erőket, és ez
zel meg kellett teremteniük a Bécs irányában tervezett t á 
madó hadművelet feltételeit. 

E feladatok megvalósítása több szakaszban történt. A Bu
dapest felmentésére irányuló német támadás visszaverésével 
egyidőben, folyt a bekerített ellenséges erők felszámolása is. 
A Bécs felé indítandó támadás feltételének megteremtéséhez 
azonban, vissza kellett verni a német fasiszták ellentámadását, 
amelyet a Balaton térségéből indítottak azzal a céllal, hogy ré 
szekre vágják a 3. Ukrán Front erőit, s azokat megsemmisítve, 
arcvonalukat a Dunához helyezzék vissza. A német fasiszták ez 
irányú tevékenységét azonban a 3. Ukrán Front csapatai hősies 
elhárító harcokban felmorzsolták. 

A balatoni védelmi hadművelettel egyidőben folytatódott 
a bécsi támadó hadművelet előkészítése is. Ennek az előkészü
letnek egyik részkérdéseként a szovjet—német arcvonal déli 
szárnyán harcoló szovjet csapatok utánpótlási útvonalainak 
megrövidítését kellett megoldani. Ez gyakorlatilag azt jelen
tette, hogy a lehető legrövidebb időn belül rendbe kellett hozni 
a Kárpátokon át vezető egyik vasútvonalat, amelyet a német 
fasiszták és magyar csatlósaik barbár módon tönkretettek. Ez a 
vasútvonal, amely Voronyenkánál fut be a Kárpátok hegyko
szorúi közé és Rahón, illetve Huszton át Nagyszőlősnél jut ki 
az Alföldre és kanyarodik a Felvidék felé, számtalan alagút j a, 
viaduktja és magas töltései miatt igen könnyen sebezhető volt. 
A szovjet csapatok előretörésének és utánpótlása biztosításá
nak megakadályozására, illetve késleltetésére ezt a lehetőséget 
a fasiszta hadvezetés német alapossággal ki is használta. E fon
tos fő közlekedési vasútvonal megbénítása céljából műépítmé-
nyeit szinte teljesen leromboltatta. Az utánszállítás lebonyolí
tására szolgáló forgalom beindításának első lépéseként, a le
rombolt műépítményeket és vasúti berendezéseket kellett 
helyreállítani. Ám e nagymérvű pusztítás helyreállítása ko
moly, nagytömegű, szervezett munkáskezet, s megfelelő szak
vezetést igényelt. 

Kétségtelen, hogy olyan hatalmas fegyveres erőnek az 
utánpótlása, mint amilyen a szovjet—német arcvonal déli szár
nyán tartózkodott, komoly feladatot jelentett a szovjet hadve
zetésnek. S ha ehhez még hozzátesszük, hogy az utánpótlási 
vonalak hossza a háború utolsó hónapjaiban rohamosan meg
nőtt, akkor az még csak növelte a lerombolt utánszállító vo
nalak helyreállítására és megrövidítésére irányuló munka fon
tosságát. 
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A helyreállításra fordított munka mennyiségét egyetlen 
példa is jól érzékelteti: 1945 első felének két-három hónapja 
alatt csupán aziokon a területeken, amelyek a szovjet hadsereg 
déli támadása eredményeként szabadultak fel a német meg
szállás alól, 6600 km hosszú vasútvonalat állítottak helyre.3 Ez 
a hosszúság vasúton mérve Moszkva—Berlin közötti távolság 
négyszeresének felel meg. Ha figyelembe vesszük, hogy ezek 
a hatalmas mennyiségű helyreállítási munkák csak a hadiese
mények szempontjából fontos vasútvonalakon történték, még 
világosabbá válik annak jelentősége. Nem kétséges, hogy a né 
met fasizmus végleges szétzúzására készülő szovjet csapatok 
ellátásának biztosítása elsőrangú követelmény volt. A 2. és 3. 
Ukrán Frontok csapatai számára, .amelyeknek a budapesti, 

majd a balatoni hadműveletek befejezése után — lényegében 
hadműveleti szünet nélkül — kellett átmenniük támadásba, 
nem volt közömbös, hogy az emberanyag és haditechnika fel
töltését milyen gyorsan kapják meg. A támadó hadművelet s i 
kere függött attól, hogy tudják-e a végrehajtó csapatok anyagi
technikai szükségletét folyamatosan biztosítani. 

Ezért volt oly fontos kérdés az utánpótlási útvonalak hosz-
számak a lerövidítése. Ez a szóban levő frontok esetében azt j e 
lentette, hogy haladéktalanul helyre kellett állítani a Kárpá
tokon és Kárpát-Ukrajnán átvezető vasútvonalat. 

Ebbe a nagyszabású munkába kapcsolódtak be a már jel
zett magyar kisegítő-műszaki egységek is. Tevékenységükkel 
jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a 2. Ukrán Front csapa
tai, amelyek március 16-án indultak újabb támadásba, rövid 
idő alatt komoly sikereket értek el. A front csapatai március 
25-ig megsemmisítették a német fasiszták Esztergom—Tatató-
város-i csoportosítását, majd a támadást továbbfejlesztve, 28-án 
felszabadították Komáromot, Győrt, 31-én elérték Nyitrát, á t 
keltek a Vág folyón és mintegy 70 km- t nyomultak előre. Ápr i 
lis 4-én felszabadult Bratislava. Április első napjaiban a 2. Uk
rán Front csapatai elvágták az ellenség bécsi csoportosítása, 
északi, északnyugati irányban történő visszavonulásának lehe
tőségét. Bécs elfoglalása után a 2. Ukrán Front védelembe ment 
át és felkészült a Prága felszabadítására irányuló hadművelet 
végrehajtására. 

E tények rövid történeti áttekintésére azért tér tem ki, mer t 
a 2. Ukrán Front alárendeltségében levő magyar egységek 
közül a 3. vasútépítő dandár és az 1. híradóépítő zászlóalj köz-

3 N. A. Voznyeszenszkij : A Szovjetunió hadigazdasága a Nagy Honvédő 
Háború éveiben. Üj Magyar Könyvkiadó Í949. 118. o. 
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vétlen az arcvonal mögött működtek, s a harcoló szovjet csapa
tokkal együtt — a prágai hadművelet megindulása után — 
eljutottak Laa an der Thala, illetve Brno (Brün) körzetébe. 

E szerény munkámmal szeretnék emléket állítani azoknak 
a névtelen magyar katonáknak, akik nemzeti történelmünk 
nehéz napjaiban ezernyi nehézséget vállalva, becsülettel tel
jesítették népünk akaratát. 

Az 1. magyar vasútépítő hadosztály megalakulása 
és tevékenysége az első munkaterületen 

A debreceni Pavilon laktanyában — amelyet 1944 végétol 
az előnyomuló szovjet hadsereg parancsnoksága hadifogoly
tábornak használt —, a hadifogolytömegek élénk figyelemmel 
kísérték az ugyancsak Debrecenben székelő Ideiglenes Nem
zeti Kormány tevékenységét. Többségük egyetértéssel vet te tu 
domásul a kormány programját, és azt az elhatározást, hogy 
ha az utolsó órában is, de szándékában áll fegyverrel szembe
szállni a német megszállókkal. A programból látni lehetett, 
hogy rövidesen sor kerül egy új, magyar hadsereg felállítá
sára is, bár ennek jogi előfeltétele, a fegyverszüneti szerződés 
akkor még nem volt meg. 

A hadifogolytábor lakói ennek ellenére már december 
27-én —a fasiszta Németországnak szóló hadüzenet előtt egy 
nappal! — gyűlést tartottak és elhatározták, hogy kérik az 
Ideiglenes Nemzeti Kormányt, valamint az illetékes szovjet 
parancsnokságot; hogy tegyék lehetővé számukra a megalakuló 
új magyar hadseregbe való belépést. E kérelmet tartalmazó 
határozatot a táborban levő valamennyi tiszt személyesen, a le
génység képviseletében pedig szobánként két megbízott ka
tona írta alá. Az így elkészített kérelmet a táborparancsnok
ságnak nyújtották át továbbítás végett/ ' December 31-én kö
zölték a hadifoglyokkal, hogy kérelmükkel az Ideiglenes Nem
zeti Kormány is és az illetékes szovjet parancsnokság is elv
ben egyetért. Ám a fegyverszünet hiánya még nem tet te le
hetővé magyar fegyveres, egységek felállítását. Az Ideiglenes 
Nemzeti Kormány és a szovjet parancsnokság, látva a hadi
fogolytömegek állhatatosságát a németek elleni cselekvésre, úgy 

4 Az l. magyar vasútépítőhadosztály parancsnokának beszámolója az Ideig
lenes Magyar Nemzeti Kormánynak a hadosztály megalakulásáról és működésé
ről. Közli: Mues Sándor: A Magyar Néphadsereg megszervezése (1944. december 21. 
1945. május 8.) Akadémiai Kiadó 1960. Értekezések a Történeti Tudományok kö
réből. Üj sorozat 19. 
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"határoztak, hogy az önkéntesekbal műszaki alegységeket szer
veznek, amelyeket a harcoló szovjet csapatok utánpótlásának 
biztosítására használnak fel. 

Az ilyen műszaki alegységek szervezése január elsején meg 
is kezdődött és 10-re már be is fejeződött. Tíz nap alatt négy 
zászlóalj alakult meg, és indult Kárpát-Ukrajna területére. 
Ügy vélem, itt rögtön felvetődik egy kérdés és helyén való a 
válasz is. • _ 

Vajon: milyen tényezők, milyen impressziók játszottak 
közre ezeknek az embereknek az elhatározásában? Hiszen nem 
kevesebbről van szó, mint arról, hogy azok az önként jelent
kezők, akik már ismerték a harcmező poklát, a viszonylag nyu
godt és veszélytelen hadifogságot hajlandók voltak újra az arc
vonallal felcserélni! Többen vannak, akik e kérdésre a választ 
csupán azzal intézik el, hogy ezek az emberek azért jelent
keztek önként az új hadseregbe, mer t menekülni akarta a hadi
fogságtól, mer t féltek attól, hogy a Szovjetunió' területére 
szállítják őket. Még annak elismerése mellett is, hogy ez a 
gondolat — kisebb-nagyobb mértékben — szinte valamennyi 
hadifogolynál inspiráló szerepet játszott, úgy gondolom, igaz
ságtalanok volnánk ezekhez az emberekhez, ha csupán ezt az 
egyetlen momentumot fogadnánk el döntésük mozgató rugó
jaként. Sőt, továbbmegyek; lebecsülnénk e mozgalomnak po
litikai jelentőségét is! 

Véleményem szerint több más tényező is hozzájárult e l 
határozásuk kialakulásához. Ezek között a tényezők között 
bizonyára az első helyen állt az a benyomás, amelyet szemé-
lyesien szereztek az orosz népről, a szovjet hadseregről. E kér
dés megítélésénél nem téveszthetjük szem elől, hogy ezek kö
zül a hadifoglyok közül nagyon sokan a megszálló csapatok 
tagjaként hosszabb-rövidebb időt már töltöttek szovjet terüle
ten és saját bűrükön tapasztalták a szovjet nép mélységes gyű
löletét, saját szemükkel látták határtalan hazaszeretetét, és 
érezték eltökéltségét, hogy ha kell foggal és körömmel is har
col a megszállók ellen. Ugyancsak saját bűrükön tapasztalták 
a szovjet hadsereg hatalmas erejét és rettenthetetlen elszánt
ságát is. Ezek az impressziók bizonyára sokukban elevenen él
tek és elindítottak egy folyamatot, melynek hatására kezdték 
felülvizsgálni e rablóháborúban betöltött szerepüket és a fa
siszta propaganda hamis állításait. 

Nem szándékozom e tényezők között határozott sorrendet 
felállítani, ez úgy sem volna helyes, hiszen az együk embernél 
;az egyik, a másiknál másik játszott meghatározó szerepet. 
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Mégis második helyen én azt az ellenszenvet említem meg,, 
amely a magyar katonákban a német fasiszták ellen a háború 
folyamán fokozatosan kialakult, s a háború végére már olyan 
magasra csapott. Ez az ellenszenv is legtöbbjükben saját élmé
nyeik alapján érlelődött meg! A hamis propagandával szem
ben a szomorú valóság, a német fasiszták kegyetlen magatar
tása nyitotta fel a katonák szemét, s győzte meg őket az igaz
ságról. Gondoljunk csak arra, hogy milyen élménnyel gazda
gították a németek, a voronyezsi katasztrófát tú l élt magyar 
katonákat, amikor éhen, szomjan, fázva és elcsigázva, őket 
áldozták fel saját bőrük mentésére. Gondoljunk csak arra, hogy 
milyen élménnyel gazdagította a magyar katonát az a pusz- -
títás, amit a német fasiszta hadsereg hazánk területén vég
hezvitt. Mindezeknek végül is oda kellett vezetniük, hogy a 
katonák felismerték az igazságot és megfelelően értékelték 
a német—magyar sorsközösségről az örök fegyverbarátságról 
terjesztett fasiszta propagandát. Nem lehet figyelmen kívül 
hagyni azt a tényt sem, hogy ezek az emberek a hadifogolytá
borban megszabadultak attól a hallatlan lelki és fizikai ter
rortól is, amelyben a fasiszta hadsereg részesítette őket, s 
valódi érzelmeik szabadon törhettek elő. 

E kérdés megítélésénél feltétlen látnunk kell, hogy a szó
ban forgó hadifogolytábor az Ideiglenes Nemzeti Kormány 
székhelyén volt, ott, ahol az egyre inkább kibontakozó politi
kai élet hatással volt a hadifoglyokra is. Ha ehhez hozzávesz-
szük, hogy a táboron belül is folyt politikai felvilágosító 
munka, amely direkt módon hatott a hadifoglyok gondolkodá
sának alakulására, akkor még érthetőbbé válik a válasz a fel
vetett miért kérdésre. 

E gondolatök helyességének bizonyítására idézzünk a II. 
zászlóalj történetének leírásából: „Utunk feldúlt magyar fal
vak, pihenésre kényszerített szántóföldek, romokba roskadt 
pályaudvarok között vezetett Debrecenből. Még látni is ször
nyű volt azt az őrült, esztelen rombolást, amit a németek vé
geztek. Csak most láttuk, hogy van a barátságnak egy eddig 
előttünk soha nem ismert kifejezési formája is. Ezt is a néme
tektől tanultuk meg. Kegyetlen iskola volt!"5 (Kiemelés MS.) 

Amint említettem, a zászlóaljak szervezése január 10-re 
befejeződött. A szervezés során komoly problémaként jelent
kezett a vezetés megfelelő színvonalának biztosítása. A vár
ható feladat azt követelte, hogy minél több műszaki szakkép-

5 A Hadtör téne lmi Intézet Levél tára (A tovább iakban HIL) Az l. gy. no . 
anyaga 1945. 23. cs. 155/kt. 1945. sz. 
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zettségű tiszt kerüljön a zászlóaljakhoz. A szakemberek bizto
sítása érdekében a jászberényi hadifogolytábor tisztjei között 
is folyt a szervezés. Végül, bár nem a teljes szükségletnek 
megfelelően, de megalakult a tervezett négy zászlóalj, összesen 
3668 fővel. A négy zászlóalj szervezetét összefogó és munkáját 
irányító magyar parancsnokság állománya a következőképpen, 
alakult : 

Parancsnokság 
Parancsnok: Gyöngyössy Gábor százados. 
Segédtiszt: Lénárt Béni százados. 
Műszaki segédtiszt: Hibbey Levente főhadnagy. 

T ö r z s 

Irodavezető: Bánk József zászlós. 
Mérnök: Szemes Mihály hadapród orra. 
Mérnök: Ily ó Kovács Pál hadapród őrm. 
Mérnök: Papp István hadapród őrm. 
Műszaki előadó: Fejős Károly hadapród őrm. 
Rajzolók: Csurda József hadapród őrm. 

Pülman József szakaszvezető. 
írnok: Goldschmidt József hadapród őrm. 
Ez az első magyar egység indult útnak 1945 első napjai

ban, hogy munkájával tevékenyen kivegye részét a német fa
sizmus elleni küzdelemből. Vasúti szállítása Szatmárnémetiig 
tartott, onnan Bikszádig kis vasúton, majd tovább gyalog
menet folytatták az utat. A kijelölt munkahelyre január 12-én 
érkeztek meg. 

Az ezredtörzs Rahón: 
Az 1. zászlóalj Barnabáson. 
A 2. zászlóalj Voronyenkán. 
A 3. zászlóalj Havasalján. 
A 4. zászlóalj Tiszaborkúton települt le. A megérkezésüket 

követő nap, már a munkaterület szemrevételezésével telt el, a 
tényleges munkát 14-én kezdték a zászlóaljak. 

A feladat — amire már az előbbiekben utaltam — nem 
volt könnyű. A német fasiszta csapatok a hegyvidéken átve
zető vasútvonalat igen módszeresen rombolták szét. Az alag-
utakba összetorlódott és berobbantott vasúti kocsiknak az el
távolítása, az alagutak megtisztítása, sokszor több tíz méter 
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mélység felett átívelő viaduktok helyreállítása, hegyoldalak 
csúszását akadályozó támfalak újjáépítése komoly nehézségek 
elé állította az ezred állományát. A nehézségeket még csak nö
velte az a körülmény, hogy a legénységi állomány többsége 
nem szakképzett emberekből állt. I t t ácsmunkát, kovácsmun
kát, kubikolást kellett végezni azoknak, akik túlnyomó több
ségükben azelőtt csak szántóvető emberek voltak. Sőt, e mun-

Virismorh 
(lísiaverttmari-) OTáfarov 

l/orochta 

Yisovólgij TrebuSarx) 
'(ttrebesfehèrpatak.) 

^ J e l m a g y a rázat 

6 
Uadoszťalyparancsnoksag 

Zaszloaljparancsnoksag 

kához szükséges szerszámok nagy részét is maguknak kellett 
előállítani. Bár a szovjet parancsnokság jelentős segítséget 
nyújtott az anyagi ellátás területén, mégis az, az akkori körül
mények között a szükségletekhez mérten koránt sem volt ele
gendő. A zászlóaljak ellátásának biztosítására munkavégzése 
közben kellett kialakítani azokat a kiegészítő alegységeket, 
amelyek rendes körülmények között a csapatok szerves részét 
képezik (hadtáp, különböző műhelyek stb.). 

A parancsnokság számára külön gondot jelentett az állo
mány kellő erőnlétének a biztosítása. Ez azt a feladatot róta 
a parancsnokságra, hogy a szovjet norma szerinti ellátáson kí
vül, külön beszerzési lehetőségeket biztosítson, a legénység el
látásának megjavítására. E probléma megoldásához a szovjet 
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parancsnokság megfelelő szállítóeszközöket bocsátott az ezred
parancsnokság (rendelkezésére. Nem jelentett kisebb gondot 
a megfelelő egészségügyi ellátás biztosítása sem, hiszen a hadi
fogolytáborokba tömörített emberek között — akiket a front
szolgálattal járó mostoha körülmények szervezetileg és idegileg 
egyaránt alaposan megviseltek — fennállt a tömeges fertőzés 
veszélye. Éppen ezért egészségügyi vonalon nagyon komoly 
megelőző rendszabályokat kellett életbe léptetni. 

Bár csak töredékesen vázoltuk az ezred vezetése és állo
mánya előtt álló nehézségeket, mégis képet alkothatunk a 
munka megkezdésének körülményeiről. 

Január 16-án jelent meg az 1. sz. ezredparancsnoksági pa
rancs, amely hivatalosan közölte az ezredparancsnokság meg
alakulását és az ezred tevékenységének megkezdését. Az elöl
járó szovjet parancsnokság direktívája alapján, meghatározta 
az egyes zászlóaljak feladatait is. E szerint az 1. zászlóaljnak 
január 20., illetve 25-ig két alagutat kellett helyreállítania. A 
2. és 3. zászlóalj a Rahón és Vorochta községnél levő alagút 
'helyreállítását kapta feladatul, a 4. zászlóalj szovjet alegysé
gekkel együtt pályahelyreállító munkálatok végzésével lett 
megbízva.- A parancs végül intézkedett a három műszakos 

•munkaidő bevezetésére, valamint a jelentések felterjesztésének 
rendjére. 

A munka tehát megindult, s az említett nehézségek elle
nére hamarosan igen szép sikerek születtek. Erről tanúskodik 
az ezredparancsnokság 1945. február hó 6-án kel t parancsa, 
amely az elöljáró szovjet parancsnokság direktívája alapján 
közli, hogy a magyar ezred által végzett gondos munkájáért 
több tisztet és honvédet részesít jutalomba a szovjet parancs
nokság. A munkában és fegyelemben kiváló tiszthelyettesek, 
tisztesek és honvédek jutalmazására több mint 5000 rubelt 
utaltak ki. s 

A parancs a következőkkel zárul. „Meggyőződésem, hogy 
a Vasútépítő ezredben nemcsak a fenti tisztek, tiszthelyettesek, 
tisztesek és honvédek, hanem a fel nem soroltak is a fentiek 
példájára a jövőben hasonló jó munkát fognak végezni. Fenti 
parancsot az egész Vasútépítő ezred minden tisztje és legény
sége előtt ki kell hirdetni."6 

Hasonló paranccsal találkozunk a 2. zászlóaljnál is 1945. 
ľebruár 4-én. Ebben, a zászlóaljparancsnok köszönetét fejezi 

£ HIL Az 1. vasútépítő magyar hadosztály Műszaki Naplója 1945. 

607 



ki az orosz és magyar tiszteknek, valamint 36 katonának az: 
alagút helyreállításánál végzett kiváló munkájáért.7 

Nyilván a nagyszerű, példamutató munka eredménye is 
hozzájárult ahhoz, hogy a fegyverszüneti szerződés megkötése 
után, az elöljáró szovjet parancsnokság arra az elhatározásra 
jutott, hogy az ezred vezetésében, a lehető legszélesebb alapon 
helyreállítsa a magyar parancsnokság szuverenitását. Erről az 
1945. február 9-én kelt 15. sz. ezredparancsnoksági parancs ér
tesíti az ezred személyi állományát: .,Az orosz ezredparancs
nokság szóbeli parancsára a mai naptól kezdve a vezetést a 
magyar tisztikar veszi át. Az orosz tisztikar a továbbiak folya
mán csak a zászlóalj parancsnokának adhatnak utasítást, és el
lenőrzési joggal rendelkezik. Az orosz ezredparancsnokság ál
tal kiadott paranccsal egyidejűleg a zászlóaljparancsnokokat 
utasítom, hogy az átadást átvételt ejtsék meg.8 A parancs a to
vábbiakban felhívja a személyi állomány figyelmét e tény 
jelentőségére. 

A szovjet parancsnokságnak ez a gesztusa újabb lendületet, 
adott a munkának. Ezernyi nehézséget leküzdve, február végé
re a vasútépítő hadosztály9 746 800 munkaórát teljesített, 
melynek keretében: 127 800 m:{ földet mozgatott meg. (Ha ezt 
a mennyiséget 15 tonnás vasúti kocsikba rakva, a kocsikat egy
máshoz kapcsolnánk, Budapest Déli pályaudvarról Siófokig 
érne.) 5290 m;i fát építettek be. (Ha ebből a famennyiségből 
vasúti talpfa készülne, akkor Budapest—Kelenföldtől—Velen
céig épülő egyvágányú vasútvonal talpfa szükségletét fedezné ) 
21 200 f m pályamunkát végeztek, amely Ű j .pest és Vác közötti 
vasútvonal hosszának felel meg. Ezenkívül a hadosztály állo
mánya még egyéb jelentős munkákat is végzett, ilyenek pl. 
hó- és jégakadály elhárítása, a fel nem robbant bombák és 
lövedékek hatástalanítása, romeltakarítás stb. A hados;ztály 

különböző műhelyeiben is megfeszített munka folyt. A kovács
műhely ez idő alatt elkészített 5000 db ácskapcsot, 6000 db 
kovácsolt szeget, lovat patkolt, szerszámokat készített és javí
tott. Az asztalosműhely elkészítette a szállás körletek beren
dezési tárgyait, fekhelyeit, a különböző szerszámok nyeleit és 
a fürdők berendezéseit. A cipészműhely, a szabórészleg a ma
guk munkájával szintén hozzájárult a hadosztály munkatelje-

7 HIL, Az l. gy. ho. anyaga 1945—1946. 23 csomó. 
8 HIL Az l. vasútépítő magyar hadosztály Műszaki Naplója 1945. 18. o. 
9 Az ezred 1945. február 16-án az elöljáró szovjet parancsnokságtól az l. Va

sútépítő Magyar Hadosztály elnevezést kapta, ami lényegében az állomány e r 
kölcsi megbecsülését jelentette." 
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sítményéhez.10 A dolgozó honvédek munkájának érteiket csak 
növeli az a tény, hogy eredményeiket ezernyi veszélyt és ne
hézséget leküzdve érték el. 

Az embereknek még ilyen körülmények között is megvolt 
az a kívánságuk, hogy kulturális igényeiket legalább a legmi
nimálisabb mértékben kielégítsék. Ez az igény, a hadosztálynál 
is hamarosan jelentkezett. A kielégítésére irányuló munka kez
detben spontán indult meg. De a hadosztályparancsnokság ha
marosan gondot fordított erre is, úgy annyira, hogy február 
első hetében már a parancsnokság segítségével és irányításá
val került sor Rahón egy műsoros est megrendezésére. Ezt a 
kultúrműsort a kiváló munkát végző tisztek és legénység tisz
teletére szervezték meg. De hát ra volt még a munkát állandó 
jelleggel és tervszerűen irányító személy, vagy szerv kijelö
lése, illetve létrehozása. 

A kulturális munka mellett talán még nagyobb szükség 
volt a politikai felvilágosító munkára. Azok az emberek, akik 
ugyan a különböző meggondolások alapján önként jelentkeztek 
az adott feladatra, szükségét érezték és igényelték, hogy a vi
lág eseményeit, az arcvonalak alakulását, a háború befejezése 
után várható politikai változásokat ismertessék velük. Igényel
ték, hogy ezekben »a kérdésekben saját véleményüket is kifejt
hessék. Az erre irányuló munkát is csak szervezetten és kere
teinek biztosításával lehetett eredményesen folytatni. 

E szervezeti keret megteremtése nem sokáig váratott ma
gára. 1945. február 25-én a hadosztályparancsnok jelentős ese
ményként parancsban közli a nevelőtiszti rendszer bevezetését. 
A parancs elrendelte, hogy az eddig mérnöki beosztásban levő 
Szemes Mihály hadapród őrmester e naptól kezdve a hadosz
tály nevelőtiszt teendőit látja el.11 

A nevelőtiszti hely rendszeresítése és feltöltése azt jelen
tette, hogy a hadosztály állományának politikai és kulturális 
nevelése — az adott körülmények között — szervezett keretek 
között indult meg. Ennek egyik eszköze a „Vasútépítők" nevét 
viselő hadosztály újság volt. Az újság első száma — a szovjet 
parancsnokság segítségével — már február 9-én megjelent, s 
mindjárt az első számában határozottan állást foglal az adott 
időszak fontos politikai és a hadosztály belső életét érintő kér
désekben. „Feladatunk" c. cikkében a parancsnok szólt a tisz
tekhez, a tiszthelyettesekhez és a legénységhez. Vázolta azokat 
a tennivalókat, amelyek megoldása a hadosztály tagjaira vár— 

10 HIL Az i. Vasútépí tő Magyar Hadosztá ly Műszaki Naplója 1945. 44. o. 
11 HIL UO. 25. O. 
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tak. Többek között a következőket írta: „Országépítő munkába 
fogtunk. Az a lapát föld, vagy kő, amit itten lerakunk, alapja 
az ország újjáépítésének. Minél többet dolgozunk, annál bizto
sabbra fektetjük az ország j ö v ő j é t . . . Honvédek ! Dolgozzatok 
a közös győzelemért. Nektek a feladatotok, hogy munkátokkal 
bizonyítsátok a magyar nép békeszerető törekvéseit. Munkátok 
eredménye és jutalma az ország népétől fog jönni.12 

A fegyverszüneti szerződés megkötése komolyan foglalkoz
ta t ta a hadosztály állományát. Éppen ezért a parancsnok elren
delte, hogy a szerződés szövegét fel kell olvasni, s ez alkalom
mal a zászlóaljaknál kis ünnepségeket kell rendezni. Az újság 
pedig arra törekedett, hogy megmagyarázza olvasóinak a fegy
verszünet lényegét; a szerződést kommentálva írja: ,,Mindé]i 
betűje fáklya. Mutatja az egyenes, becsületes uta t a sötétben 
tapogatózó magyarságnak. Szilárd alapkő ez a ledőlt épület 
helyén. Olyan alapkő, amelyeknek ereje századok építését ké
pes lesz magán hordani . . . Ez a fegyverszüneti szerződés két
ségtelenül szigorú, de kétségtelenül igazságos. Nem bosszút 
lihegve fogalmazták, hanem megértéssel."13 

Az újság híven szolgálta az eléje tűzött célt. Tematikája 
igen széles skálájú volt. Rendszeresen közölt híreket az arc
vonalak helyzetéről, tájékoztatott a felszabadult országrésze
ken meginduló életről. Több, a vasúttal kapcsolatos szakmai 
cikket közölt, hogy a katonák tisztában legyenek azzal, amit 
csinálnak. A lap hasábjain megdorgálta azokat, akik kevesebb 
részt akartak vállalni a közösségi munkából. Szót emelt a mun
kafegyelem lazulása ellen. Erről egyik esetben így írt: „Mun
kás bajtársam! Az eddigi fegyelmed, összetartásod és szorgal
mas munkaakaratod után még mindig azt mondom, ezután is 
tartsd meg lelkierődet. A pusztító háború még tombol. A gyű
lölt nácik hatalma mind jobban aláhanyatlik. Eddigi munkád 
gyümölcsét ne dobd el magadtól és bajtársaidtól. A háború 
gyors befejezéséhez már eddig is segítettél, érik már a mun
kád gyümölcse. Szeretteidnek megvan a mindennapi kenyere, 
gondoskodnak róla. Ne higyj minden kósza hírnek, inkább 
higyj parancsnokaid vezetésében. Jót akarnak, a Te ügyedet 
képviselik ők is. Ezután is egymást segítve, megértve, a nél
külözéseket kitartással leküzdve, el fog jönni az az idő, amikor 
belátod, hogy érdemes volt kitartani velünk, verejtéked nem 
hullott hiába, megkapod munkád méltó jutalmát."14 A mel-

12 HIL Vasútépítők c. lap. 1. sz. Az l. vasútépítő hadosztály anyaga 
13 u o . 
Iá Uo. 4. SZ. 
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lett, hogy a lap nevelt, szervezett, tájékoztatott és lelkesített, 
rámutatott a hadosztály keretében dolgozó honvéd munkájának 
— a német fasizmus elleni harcban betöltött — nagy jelen
tőségére és szerepére is: „Davaj! Sokat hallottuk ezt a szót. 
Sürgős a munka — olvashatjuk a lap hasábjain. — Igyekez
zünk, hogy munkánkat a kitűzött határidőre befejezzük! Elöl
járóink részéről nem kellett sok szó, megértettük, hogy gyorsan 
és sokat kell dolgoznunk az utánpótlás meggyorsításáért. Orosz 
bajtársainkat segítjük a győzeknes harc befejezéséhez. Ők éle
tet és vér t áldoznak, a legtöbbet, amit katona adhat. Után
pótlásban fennakadás nem lehet. De dolgozunk is azért, hogy 
a győzelmet elősegítve, minél előbb hazatérhessünk. Ezékért 
a célokért dolgozva, már biztató szó nélkül is megy a mun
ka."15 Közölte a lap az egyes emberek véleményét is, akik ki
fejezték készségüket a minél jobb és gyorsabb munkára. íme 
két ilyen vélemény a sok közül: Bodnár József honv. például 
azt mondta: „Szívesen dolgozom, mert tudom, hogy munkám 
egy lépéssel előbbre visz a békéhez, az otthonhoz." Gál Sándor 
pedig így nyilatkozott: „Alagútnál dolgozunk. Éjjel-nappal 
folyik a munka. Mindent elkövetünk azért, hogy minél hama
rabb befejezzük munkánkat, hogy utat nyissunk az utánpót
lásnak, hogy orosz bajtársaink semmi szükséget ne szenved
jenek a fasiszta Németország elleni harcban. Dolgozunk azért, 
hogy a háború minél előbb befejeződjék! Jelszavunk: Munka 
a győzelemért és egy új, demokratikus Magyarországért."16 

A hadosztálylapja, a „Vasútépítők" az adott körülmények kö
zött, komoly missziót teljesített a katonák általános, szakmai 
és politikai felvilágosításában. 

Az újságon kívül más formái is voltak a politikai felvilá
gosító munkának. így pl. a hadosztályparancsnok már a január 
30-án kelt parancsában elrendelte, hogy minden zászlóaljnál 
ki kell függeszteni Közép-Európa térképét, amelyen minden 
nap jelezni kell az arcvonalakon bekövetkezett változásokat, 
hogy a legénység tájékozott legyen az eseményekről. Az 1. 
zászlóalj anyagában pedig megtalálhatók a Szovjet Tájékoztató 
Iroda jelentései a harctéri helyzetről, gépelve vagy egysze
rűen kézírással, ami szintén arra utal, hogy az állomány tájé
koztatására valóban komoly gondot fordítottak.17 

A politikai felvilágosító munka egy másik ága a hazafias 

15 Uo. 1945. március 13-i szám. 
16 Uo. 1945. február 21-i szám. 
17 HIL Az 1. gy. ho. anyaga 14—15. c somó. Hadosztályparancsnok! pa-

rancsok. 
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támadás alkalmával ismét fogságba került — személyesen lőtte 
agyon pisztolyával.18 

A Birkei Gorzó András alezredes alá tartozó I. hegyivadász 
zászlóaljnál Felsőribonyicán egy katonát lőttek agyon az ala
kulat előtt. Karácsonyi Sándor főhadnagy géppisztolytűzzel 
kényszerítette a kivezényelt egységet, hogy körmével kaparja 
be az áldozatot a megásott sírba.19 

A felsorolt adatok, s az itt közölt dokumentumok bizonyít
ják, hogy a Vörös Hadsereghez történt átállások 1944 végén 
1945 elején méreteiben jóval jelentősebbek voltak, mint aho
gyan azt eddigi ismereteink alapján gondoltuk. Ezen kérdés fi
gyelmes tanulmányozása nélkül nem érthetjük meg helyesen a 
Szálasi hadsereg bomlásának folyamatát és a felszabadulás évei
nek több más eseményét sem. A fasizmussal szakító és azzal 
szembeforduló katonatömegek történeténök tanulmányozása 
egyben a magyar antifasiszta mozgalom egy újabb, kevésbé 
ismert fejezetét tárja fel előttünk. 

Gazsi József 

18 A szombathelyi honvéd kerület iratai. 1945. 1890. sz. 
19 HIL Partizán gyűjtemény. Cs'42. 
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1944. december 2. 

Szűcs Lajos alhadnagy nyilatkozata Oláh István alhadnagy és-
szakaszának a Vörös Hadsereg oldalára történő átállásáról. 

N y i l a t k o z a t 

Oláh István t. alhdgy. bajtársnak a Jutalmazási Bizottság
tól kapott felhívással kapcsolatban, büntetőjogi felelősségem 
tudatában az alábbi nyilatkozatot adom: 

Nevezettet 1941. évi október hó óta ismerem. Vele egy 
időben és egy alakulathoz vonultam be tényleges katonai szol
gálatra. A fronton is vele együt t teljesítettünk katonai szolgá
latot a volt 10. honv. gy. e. III. zlj-ánál. Mindketten 1944. évi 
december hó 2-án Sátoraljaújhelyen kerültünk hadifogságba. 
Fogságbakerülésünk az alábbi körülmények között történt: 

1944. évi december hó 1-én részt kellett vennünk egyik 
zászlós bajtársunk kivégzésén Sátoraljaújhelyen, akit azért vé
geztek ki, mert szakaszával együtt át akart szökni az oroszok 
oldalára. Annak ellenére mi elhatároztuk, hogy tovább n e m 
folytatjuk a harcot és nem vonultunk vissza Szlovákiába. Már 
1944. oktcber hó 15-óta készültünk ennek megvalósítására, 
azonban erre kedvező alkalom csak Sátoraljaújhelynél nyílott. 

Sátoraljaújhely ellen az orosz hadsereg 1944. december hó 
2-án kezdte meg a támadást. Oláh alhdgy. szakasza a Rony va 
pataktól a Csörgő útig terjedt, én pedig tőle balra, a Várhegy 
irányában voltam berendezkedve védelemre. Az oroszok a tá
madást kb. 21 órakor, a sötétség beálltával kezdték meg. Oláh 
alhdgy. szakaszkörlete felől nem hallottam tüzelést és csak 
fogságba kerülésem után tud tam meg, hogy nem vette fel a 
harcot, hanem a hozzá beosztott legénységgel egyetértve letet
ték a fegyvert. Én hozzá hasonló körülmények között, bevárva 
a szovjet hadsereg felzárkózását, beszüntettem a már régóta 
céltalannak látott ellenállást és átmentem az oroszok oldalára. 
Az orosz katonák bennünket szívélyesen fogadtak és velünk 
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bajtársias módon bántak. Oláh alhdgy-al a hadifogság idejét is 
együtt töltöttük el Novi-Szamborban (Ukrajnában). Ugyancsak 
együtt jelentkeztünk önkéntesen a megalakult új hadseregbe. 
Attól kezdve a 18./IL gy. zlj. állományában együtt teljesítet7' 
tünk katonai szolgálatot 1945. évi szeptember hó l-ig, amikor 
öt a 6. ho. törzs állományába helyezték át. 

Balatonalmádi, 1945. október hó. 

Szűcs Lajos alhdgy. s. k. 
H3L HM ein. 1946. 27312. — Erede t i t isztázat . 

1944. december 21. 

Fekete Andor szds. nyilatkozatában beszámol századának 
a Vörös Hadsereghez történő átállásáról. 

Magam és megbízható tiszthelyetteseim mindinkább elő
készítettük a talajt az átálláshoz. Megkönnyítette'munkámat az, 
hogy az egyetlen nyilas érzelmű tisztem, Kormos István hdgy., 
hosszas izgató propaganda után 8 embert tudott találni, akik 
jelentkeztek a Hunyadi SS. hadosztályba és vele együtt elmen
tek. Ezek után már biztosabban mozoghattam. Mikor az újabb 
hátramozgásra a parancsot megkaptam, úgy teljesítettem, hogy 
csak az irodaszemélyzetet és a betegeket küldtem hátra, magam 
220 emberrel Várgedén maradtam, s ezáltal elértem azt, hogy 
rólunk senki hivatalosan nem tudott. A községen átvonuló, 
Szlovákiába irányított magyar és német csapatok kérdésére azt 
válaszoltam, hogy egységem a község védelmével van megbíz
va. Mindenki elhitte és így hetekig éltünk Várgedén. Ezidőben 
a község sok lakójával már teljesen nyíltan beszéltem szándé
komról és sok családot én beszéltem le az elmenekülésről, föl
tárva előttük a német és nyilas propaganda hazug voltát. 

Midőn az előnyomuló oroszok már csak 8—10 km-re vol
tak Várgedétől, mindinkább sokasodtak a németek, és ezek 
mindig jobban kezdtek gyanakodni rám és alakulatomra. De
cember 18-án az éj folyamán észrevétlenül összevontam embe
reimet és anyagommal, lovaimmal együtt elmentünk Korláti-
ba, amely község a főútvonaltól távol, erdők, hegyek között 
fekszik. A lakosság itt már teljes mértékben tudta, hogy mit 
szándékozunk tenni és egy emberként mellénk állt. Időközben 
már fegyvereket is tudtam szerezni és itt elhatároztuk, hogyha 
a németek felfedeznek bennünket, fegyverrel szembeszáUunk. 

B* 679 



December 21-én reggel egyik oroszul tudó zászlósomat, Tele-
rovszky Istvánt, Vörös vezérezredes ú r felhívásának értelmé
ben egy kürtössel és egy fehér zászlót vivő emberrel útbaindí
to t tam a hegyeken keresztül, azon feladattal, hogy az összeköt
tetést az előnyomuló oroszokkal teremtsék meg. Ez 21-én 9,30 
h-kor megtörtént. Utána egységemet, 220 embert, a község fő
terén sorakoztattam, az anyagot átadtam. A község lakossága 
is nagy szeretettel és újongással fogadta a bevonuló oroszokat, 
akiknek parancsnoka az én átállásom, valamint a lelkes fogad
tatás következtében megígérte, hogy a község lakosságának 
sem személyi, sem anyagi vonatkozásban semmi bántódása nem 
lesz. Ez valóban így is történt. Átállásunkat még aznap este kö
zölte a moszkvai rádió és utána még 2 napon át visszatért rá 
magyar nyelvű hírszolgálatában, mint követendő példára. 

Hogy a fentiek valóban így történtek meg, aláírásunkkal 
igazoljuk. 

Kmf, 

Várgede község részéről: 
Micsurda Lajos s. k. 
Makó László s. k. 

közjegyző 
Vass József s. k. 
Ólmon István s. k. 
Koreny János s. k. 

Korláti község részéről: 
Papanetc József s. k. 
Tállay Domonkos s. k. 
Olvashatatlan aláírás s. k 

HIL HM ein. 1945. 32464. — Másolat. 
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1945. január 6. 

A Vörös Hadsereg röplapja 102 fö honvédnek 
Mór körzetében történő átállásáról számol be. 

A M A G Y A R H A D S E R E G T I S Z T J E I H E Z 
É S K A T O N Á I H O Z 

Menjetek haza! 

1945. január 6-án, Mór körzetében, a 23. hadosztály 41. 
gyalogezred egyik századának 102 főnyi legénysége, a tisztek 
vezetésével átjött a Vörös Hadsereghez. Kihallgatás és lajstro
mozásuk után a Vörös Hadsereg parancsnoksága egytől-egyig 
mind hazaengedte őket. 

Hazaengedtek az oroszok még ezernyi más magyar tisztet 
és katonát is, akik átjöttek a Vörös Hadsereg oldalára.. 

Magyar tisztek és katonák! 
Haladéktalanul szüntessétek be a németek oldalán a harcot, 

amelynek ma már semmi értelme sincs és csak Magyarorszá
got és a magyar népet pusztítja. 

Fegyverrel kezetekben gyertek át a Vörös Hadsereg olda
lára, 

vagy 
menjetek haza, hagyjátok ott a pusztulásra ítélt hitlerista had
sereget és Szálasi csapatait. 

Ez a röplap igazolványul szolgál a magyar tiszteknek és 
katonáknak, akik át akarnak jönni a Vörös Hadsereg oldalára. 

Hadtörténelmi Múzeum. Nyomtatványtár. 0499. szám. — Nyomtatott röpirat. 

1945. január 9. 

Wennes Jenő fhdgy. katonái igazolják, hogy az üteg legény
sége 3 fő hősi halottat vesztett a németekkel történő 

összecsapás során, mikor az egység átállt a Vörös Hadsereghez, 

T a n ú v a l l o m á s 

Kovács Antal hdgy. Sólya József ht. őrm. Dravecz Lajos 
tiz. és Túzok János őrv. mint tanúk igazoljuk, hogy Wennes 
Jenő fhdgy. ütege, amikor azt gyalogszázaddá alakították át, 
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az üteg legénységével, thtts-i és ti-i karával közös megállapo
dás alapján Zuglóban, Budapest külvárosában, 1945. évi ja
nuár hó 9-én átment az arcvonalon.1 Wenn es Jenő vezetésé
vel 1 tiszt és 45 fő legénység állt át a Vörös Hadsereg olda
lára. Tekintettel arra, hogy a tüzérség az arcvonal mögött volt 
elhelyezve, csak akkor nyílt alkalom az egyszerre való átállás
ra, amikor az üteget gyalogszázaddá alakították át és azt 
együttesen az első vonalba küldték. Az arcvonalon való átszi-
várgás közben az „SS" alakulatokkal összetűzésre került sor. 
Ezen összetűzés alkalmával hősi halált halt Takács József tiz., 
Göndör Sándor tiz. és Ust István honv. 

Kovács Antal hdgy. 
Sólya József őrm. 
Dravecz Lajos tiz. 
Túzok János orv. 

HIL HM ein. 1946. 3955. — Eredeti tisztázat. 

1945. január 17. 

Romoda Ferenc őrgy. nyilatkozatában beszámol a Vörös 
Hadsereggel történő találkozásukról. 

1945. január 17-én este 10 órakor a német hadsereg Klo
tild utcai harcoló részei és a bennünket körülvevő harckocsi és 
páncélgépkocsi részek kíséretükkel a legnagyobb csendben el
vonultak. Ezt észrevéve 2 szláv nyelvet beszélő embert küld
tem át a szemben levő Vörös Hadsereghez, hogy közöljék an
nak parancsnokával, hogy a németek elvonultak. Január 17-én 
este 11 órakor a Vörös Hadsereg harcoló részei megjelentek, 
sőt a Szalay utcán túlhaladtak. Egy orosz százados 8—10 em
berrel számbavett bennünket. (1 töti., 14 főti., 205 legs.) Nagy 
örömmel és barátsággal fogadott, azután hátrakísértek az ezred, 
majd a ho. pság-hoz, ahol mindkét helyen megvendégeltek, s 
orosz nyelvű igazolvánnyal láttak el, melyben kifejezésre jut
tatták, hogy önként jöttünk át. Én jelentettem az orosz ho. pk-
nak, hogy rajtam kívül a Visegrádi, Hollán, Sziget, Honvéd és 
Juhász Andor utcákban is vannak részek, továbbá, hogy pa
rancsnokom a törzsével a Hollán utcában van. Közölték ve
lünk, hogy ők már az utca egyik házában vannak elhelyezve. 

l wennes Jenő vezetésével 1 tiszt és 43 fő legénység állt át a Vörös Had
sereg oldalára 
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A kihallgatás befejeztével tényleg egyesültünk a parancsno
kommal és az élni. raktár többi részei vél. 

A Vörös Hadsereg ho. parancsnoka a velük való harcra 
nem szólított fel bennünket, bár ezt szívesen tet tük volna. Az 
orosz ho. pság-on közölték velünk, hogy Debrecenbe kísérnek 
bennünket az új magyar kormány székhelyére, hogy az új hon
védségnél jelentkezzünk. 1945. I. 19-én útnak indítottak ben
nünket Debrecenbe 

HIL HM ein. 1945. 33718. — Eredeti tisztázat. 

1945. január 18. 

Molnár Mihály főhadnagy nyilatkozatában elmondja: ho
gyan tagadták meg az áttelepülést Pestről—Budára. Beszámol 
fogságba jutásának körülményeiről is. 

1944. december 31-ig nem sikerült a szovjet hadsereggel 
az érintkezést felvennem nagy elszigeteltségem miatt. 1944. 
december 3l-e után, illetve 1945. január 15-én azonban elérke
zettnek lát tam az időt, hogy a parancsnokságom, alatt levők
kel együtt elszakadjak a fényszóró rendszer parancsnokságá
tól és átmenjek a felszabadító szovjet hadsereghez. 

A fényszóró rendszer akkori pk-a, Szatmári alez. úr, a bu
dapesti tüzérosztály parancsnokságától kapott parancsa alapján 
január 15-én hajnali 2 órára adta ki az indulási parancsot, hogy 
megmaradt embereimmel Budára vonuljak át. (70 fővel, mer t 
a többi lövegfedezetre és a Fehérvári útnál húzódó vasútvonal
nál levő harciszakaszon volt már akkor bevetve egy korábbi 
parancs értelmében). 

Az indulás január 15-én reggeli 2 órakor megtörtént a 
Váci és Irányi utca sarkán levő iskolából. Parancs szerint a 
Vár ÉNY-i lejtőjén levő svájci követség természetalkotta bar
langjába kellett volna átvonulnunk. Átvonulás előtt összegyűj
töttem az egyes ütegek komolyabb elemeit és elmondtam ne
kik, hogy a további ellenállás ésszerűtlen és csak felesleges vér
ontáshoz vezetne, ne engedelmeskedjenek a parancsnak, mert 
így valamennyien vágóhídra kerülünk, a nekünk idegen, német 
érdekekért. Bár fegyverünk nincs, mondottam, mindenki úgy 
ahogy tud, maradjon le, szökjön meg és arra törekedjen, hogy 
családjának és hazájának megmaradhasson. Minden ütegpk-
nak magának kellett vezetnie a legénységét át Budára, parancs 
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szerint vigyázva a többi ütegbeliekre is, hogy le ne maradja
nak (libasorban). A Lánchíd felé közeledve irányt változtattam 
és a Tőzsde-palota felé igyekeztem. A Nádor utcában hatalmas 
aknatűzbe kerültünk és a 70 főből, miután széjjel szaladtunk, 
27-en értük el a Tőzsde-palota pincéjét (43 főről később ha l 
lottam, hogy egyéni módon sikerült elbujkálniok). A Tőzsde
palotában jelentkeztünk Szigligeti Béla szds. úrnál, aki ott a 
lőszeroszlop parancsnoka volt. (Jelenleg az elvonult 6. honv. 
hadosztály parancsnokságnál van beosztva). Bár a németek és 
a nyilasok többször kifogásolták ottlétünket ellenőrzéseik kap 
csán, elhitettük velük, hogy felsőbb parancsra vagyunk ott, a 
lőszerek Budára való átmentése végett, csak az autókat várjuk, 
amelyek minden pillanatban megérkezhetnek. 1945. j anuár 
18-án hajnali 6 érakor a szovjet hadsereg felszabadító csapa
tainak az egész lőszeroszlop és a megmaradt fényszórós üteg 
tisztjei és legénysége megadta magát. 

HIL HM ein. 1945. 35501. — Erede t i t isztázat . 

1945. január 18. 

Jegyzőkönyv a 12. honv. határvadász műszaki gépzászlóalj-
nak a Vörös Hadsereghez történt átállásáról. 

Jegyzőkönyv 
Készült 1946. évi február hó 14-én az 1. véhid. zlj. pság-i 

iroda helységében a volt 72. honvéd határvadász műszaki gép
zászlóaljnak a Vörös Hadsereghez történt átállása tárgyában. 

Jelen vannak: Barangó István szds., a volt 72. htv. mű. 
gépzlj. parancsnoka és Merganez István szkv., valamint Szat
mári József szkv., a volt fenti alakulat tagjai, Molnár Gyula, az 
1. véhid. zlj. sgt. mint jegyzőkönyvvezető. 

Barangó István szds. az igazság hű előadására történt fi
gyelmeztetése után a következőket adja elő: 

1945. évi január hó 18-án a kora reggeli órákban a 72. hon
véd határvadász műszaki gépzlj-al átálltam a Vörös Hadsereg
hez. A fenti időben a zlj. pság. elhelyezése a Reáltanoda utcá
ban, az, 1. szd-é a Sas utcában, a 2. szd-é az Egyetem téren volt. 

Az átállás előzményeiről és annak végrehajtásáréi az aláb
biakat jelentem: 

1945. évi I. hó 17-én ti-i és thtts-i gyűlést tartottam a. 
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zlj-amnál, melyen helyzettájékoztatást adtam a szd. és szak. 
pk-oknak. Ismertettem, hogy a magyar és német hdt. pság-ok 
valószínűleg el fogják rendelni a pesti hídfőkben levő egységek 
visszavonulását Budára. Tudomásukra hoztam, hogy eddig a 
németek szigorú ellenőrzése miat t a zlj. nem tudta abbeli szán
dékát végrehajtani, hogy a Vörös Hadsereghez átálljon, most 
lesz a kellő alikalom, mer t az előre várható visszavonulási pa
rancs végrehajtását nem lesz módjukban ellenőrizni. A parancs
nokok a cél érdekében kövessenek el mindent, hogy a németek 
ne tudjanak senkit magukkal kényszeríteni. 

A tiszti gyűlésen megjelent tisztek és tht ts-eket kértem, 
hogy tájékoztassanak az egységük hangulatáról. A pk-ok egy
öntetű kijelentése szerint senki nem akart a németekkel és nyi -
lcisikkal együtt harcolni és Budapestéit tönkretenni. 

Ezután közöltem, hogy a majd kiadandó visszavonulási 
pcs-ot nem fogom részükre elrendelni, így őket az elöljáró 
pság-okkal szembeni felelősség alól tehermentesítem. 

Az alárendelt parancsnokok kötelessége az, hogy az egy
ségüket védjék meg a német és nyilas terror-fellépés és elhur
colással szemben, s majd a megjelenő Vörös Hadsereg első kö
telékénél jelentkezzenek. 

A zlj. pság és a két szd. elhelyezési körletében maradt, 
csak egy honvéd (sváb) ment át a németekkel Budára. Ez a né
met pság-gal közölte is, hogy a szd^a nem teljesíti a visszavo
nulási pcs-ot. Azonban a szd. pk. a kiküldött német járőrnek is 
megtagadta a parancsot és helyben maradt. 

A Vörös Hadsereg első alakulatánál a zlj. pság részéről én, 
mint zlj. pk. azonnal jelentkeztem és kértem a Vörös Hadsereg
egységének pk-át, egy kapitányt, hogy az Egyetem téren és a 
Sas utcában levő szd-ommal is vegye fel az érintkezést, ezt a 
kérésemet végre is hajtotta. A zlj-amat a Vörös Hadsereg ka
pitánya összegyűjtötte azzal a magyarázattal, hogy ha szük
ségük lesz rá, alkalmazni fognak. Erre azonban, nem került sor, 
s mint feleslegeset, a gödöllői, majd a debreceni fogolytáborba 
szállítottak. I t t 1945. évi III. hó 4-én a volt zlj-amat a felállí
tott új magyar honvédség műszaki egységeihez osztották be. 

A zlj. átadásáról semmiféle okmányt nem kaptam. 

Barangó István szds. 

Szatmári szakaszvezető, a volt zlj. tagja előadja az átállás
sal kapcsolatban, hogy: 

az 1945. évi jan. hó 17-i tiszti gyűlésről tudomást szerez-
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tem és még azt az utasítást kaptam a szd. pk-omtól, hogy húz
zuk az időt és csináljunk úgy, mintha dolgoznánk, nehogy a 
németek és nyilasok gyanút fogjanak. 24 és 1 h között Herczog 
Ferenc őrv. hozott egy parancsot a német parancsnokságról, 
hogy azonnal vonuljunk át Budára. Mi megmondtuk neki, 
hogy nem megyünk át, mire ő megfenyegetetett bennünket, 
hogy SS katonákat küld értünk. 18-án a reggeli órákban fog
ságba estünk. 

Szatmári József szkv. 

Mergancz szkv., a zlj. volt tagja elődja az átállással kap
csolatban, hogy: 

az 1945. évi I. 17-i tiszti és thtts-i gyűlés után részlegem
mel állandóan olyan mozgásokat végeztem, mellyel az ott levő 
német és nyilas katonák előtt a Budára való visszavonulási 
parancs végrehajtásának látszatát keltettem. Ezzel időt nyerve 
a gyanút — hogy részlegem nem teljesíti a visszavonulási pa
rancsot — eloszlattam. 

Merigancz István szkv. 

A jegyzőkönyv felolvasása után jóváhagyva és aláírva. 

Kmf. 
Molnár Gyula szds. 

jk. vezető 
HIL Az 1947. évi párizsi békeszerződést előkészítő bizottság katonai iratai. 

14. doboz. 30. szám. — Eredeti tisztázat. 

1945. február 8. 

Németh Dezső őrnagy nyilatkozata a Vörös Hadsereghez 
Budán, a Testnevelési Főiskolán történt állásukról. 

Vörös Gyula vk. ezredes úrtól parancsot kaptam, hogy le
hetőség szerint -minél több anyagi ellátó intézetet juttassak át 
az oroszokhoz teljes felszerelésével az új magyar hadsereg ré
szére. Ennek alapján a 103. Mateosz tehergépkocsi oszlopnak, 
majd az I. hadtest lőellátóoszlopnak teljes felszereléssel való 
átállását szerveztem meg. Ezeket az intézeteket az I. hadtest 
parancsnokság idejében kiadott parancsait mellőzve, nem von
tam vissza, őket az átállásra vonatkozóan utasításokkal, tolmá-

686 



csókkal láttam el. Az átállásuk ezek alapján minden veszteség 
nélkül simán volt végrehajtható. Legénységük zöme jelenleg 
is az új magyar hadseregben teljesít szolgálatot. A lőellátóoszlop 
legénysége pedig hősiesen harcolt az oroszok oldalán Buda fel
szabadításáért. Ugyancsak ők segítették elő a Testnevelési Fő
iskolán levő részek felszabadítását is. A Tőzsde-palotában 
átálló I. hadtest lőszerkezelőoszloppal az I. hadtest lőszerkész
letének kétharmad részét ju t ta t tam át az oroszokhoz.2 

1945. február 3-án az I. hadtest vkf-től írásban parancsot 
kaptam, hogy a Testnevelési Főiskolán levő részekkel azonnaJ 
települjek hátra, s az új települési helyet jelentsem. Az oro
szokkal ekkor már tárgyalásokat folytattunk, amelyben felsza
badításunkhoz a Testnevelési Főiskola irányába egy ékszerű 
előretörést kér tünk. Ezért elhatároztam, hogy a parancsot nem 
hajtom végre. Megtévesztésül, a parancs végrehajtását 4 óra 
elteltével jelentettem. Ezen megtévesztést szolgáló jelentésem
ben új települési helyünknek a Mészáros utca 15. sz. alatti há
zat adtam meg. Oda azonban csak egy beteg hadapródőrmestert 
és két honvédet küldtem hátra, hogy a továbbiakban a részünkre 
odaérkező parancsokat átvegyék és hozzánk küldjék. Közbe
jöt t akadályok miat t az oroszok által ígért előretörés csak 
február 8-ra volt beállítható. Az I. hadtestparancsnokság idő
közben megállapította, hogy a hátratelepülésre vonatkozó pa
rancsot nem teljesítettük és valótlan jelentést adtam le. Ezért 
1945. február 7-én Hindy altábornagy írásban elrendelte a Test
nevelési Főiskolán levő részek és az ott összegyülekezett tisz
tek letartóztatását. Erre egy 20 főből álló csendőrosztagot ve
zényeltek ki. A csendőrök azonnal hátra akartak kísérni ben
nünket. Sikerült a hátrakísérésre reggelig haladékot kapnunk. 
Közben Szűcs hadnagy parancsnoksága alatt egy járőrrel az oro
szoktól gyors segítséget kértem. Az I. hadtestparancsnokság 
pedig a bennünket őrző csendőrosztagot német SS gyalogság
gal váltatta le. Hajnalban az oroszok előretörése a németeket 
meglepte. A folyton közeledő harcizaj mellett az épületben a 
németekre vetet tük magunkat. A német századparancsnok el
fogása a német századnál pánikot idézett elő. A németek me-
nekülésszerűen visszavonultak. Ekkor Rotov Mihály tolmács
csal a megbeszélés szerint előnyomuló oroszok elé mentem. A 
benyomuló oroszok a Testnevelési Főiskolán levő törzs harc
képes legénységét és tisztjeit a németek elleni további harcra 
vették igénybe. Az orosz századparancsnok kíséretében az elő-

2 L. a 7. sz. dokumentumot. 
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nyomulás folytatása közben, vele együtt, megsebesültem. Az 
átálláskor személyesen a teljes hadipénztár 18 millió pengő 
pénzkészletét jegyzőkönyvileg adtuk át az oroszoknak, akik 
kérésünkre kijelentették, hogy a pénztári napló szerint átadott 
18 millió pengőt az új magyar kormány részére Debrecenbe 
fogják szállítani. Az átállásunk előtti napokat arra használtam 
fel, hogy a megmaradt lőszerkészlet zömét a hadtestparancs
nokság I. c. vk. tisztjének tudta nélkül a Déli pályaudvar rak
tárépületeibe szállíttattam. Az átállásunk után az oroszokkal 
ezt közölve, még aznap, azt is birtokba vettük. Az átállással 
az I. hadtest legfontosabb anyagi szerveit, a teljes hadipénz
tár t és a németek elöl még megmentett lőszert hoztam át az 
oroszokhoz. Az I. hadtestparancsnokság anyagi vk. tisztje ezen 
szervek és anyagok nélkül az alagútban teljes tehetetlenségre 
lett kárhoztatva. A legválságosabb időszakban az anyagi ellátás 
az átállásunkkal teljesen megszűnt. Ennek volt köszönhető, 
hogy a kitörés, amelyről mi nem tudtunk, magyar részről már 
eleve teljes sikertelenségre volt ítélve, mert annak anyagi meg
alapozásához az I. hadtestparancsnokság megfelelő szervekkel 
és anyagokkal már nem rendelkezett.3 

HIL HM ein. 1945. 37552. — Eredeti tisztázat. 

1945. március 28. 

Hummer Ferenc nyilatkozata a parancsnoksága alatt 
álló zászlóaljnak a Vörös Hadseregben történt átállá

sáról. 

Kapuváron március 25-én vagoniroztak ki, 26-án foglalt 
a zászlóalj védőállást Acsalagon. 

A megérkezés után délután gyűlést hívtam össze, melyen 
részt vet t öt tiszthelyettes is, kiket annyira megbízhatónak tar
tottam, hogy az ott elhangzottakat nem fecsegik ki idő előtt. 
Ezen a tiszti gyűlésen ismertettem a helyzetet és kijelentettem, 
hogy egy csöpp magyar vért sem engedek áldozni stb. A mon
dottakat magunkévá téve, elhatároztuk, hogy még harc árán 
is átmegyünk az orosz hadsereghez. A gyűlésen egyetlen egy 
ellentmondás nem volt, mert már a kik. iskolánál is állandó 
előkészítés történt részemről az átállásra. 

3 Nevezett állításait több, nyilatkozatához hasonló tartalmú igazolással bi
zonyítja. 
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Március 28-án a déli órákban egy német főhadnagy harc
álláspontomra jött és parancsot hozott a védő német parancs
nokságtól, hogy Csornánál támadjak. Ezt a parancsot megta
gadtam. Kb. 21 órakor a dandárparancsnok parancsát vettem, 
hogy vonuljak vissza MosonszentJánosra és ott az általuk ki
jelölt védőállást foglaljam el. Ezt a parancsot sem teljesítet
tem. 

A hajnali órákban a német védő rész parancsnokát agyon
lőttem, mer t kényszeríteni akart arra, hogy támadjak. Kb. 6 óra 
tájban, amikor az oroszok elérték Csorna É-ot, a teljes zászló
aljjal, vonattal átjöttem. Amikor a németek az átállást észre
vették, 4 német repülőgép mélyrepüléssel támadta és egy akna
vető csoport, mely Acsalagtól 2 km-re volt, aknavető tűzzel 
árasztotta el az átálló zászlóaljat. 

Csornán a támadó orosz parancsnoknál jelentkeztem és kér
tem, hogy irányítson Budapestre a Vörös János-féle hadsereg
hez. A parancsnok kitörő lelkesedéssel fogadott. Kért, hogy 
•amire szüksége van, azt adjuk át neki. Átadtam a saját személy
gépkocsimat, kb. 35 fogatolt járművet, rengeteg gyógyszert, 
élelmet stb. Az átállásról adott egy igazolványt, valamint egy 
orosz hadnagyot, aki kísért bennünket azért, hogy bántódásunk 
n e essék az úton. Az átállásommal megnyílt az ú t Bősárkány 
irányába és az átállás adott impulzust a dandár többi részének 
is az átjövetelre.4 

HIL HM ein. 1945. 39499. — Eredeti tisztázat. 

4 Acsalag község által kiállított igazolvány így bizonyítja Hummer Ferenc 
szds. tevékenységét. „Tudomása van az elöljáróságnak arról, hogy III. 28-án a 
déli órákban a visszavonuló német egység parancsnoka bement a magyar pa
rancsnokságra és Hummer Ferenc századost pisztollyal kényszerítette a támadás 
levezetésére Csornánál, amit nevezett megtagadott és azáltal a községet a háború 
okozta károktól megmentette és ugyenezen német pk-t hajnalban agyonlőtte. 

Igazoljuk továbbá azt is, hogy Hummer Ferenc szds. a községben tárolt 
szalonnának egy részét a községi bíró kérésére a község szegényei részére itt-
hagyta . . ." 
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unióval való barátságért. . ." A 4. sz. körlevél ezenkívül kije
lentette, hogy a párt, a Hazafias Arcvonal, a RMSZ, a széles 
munkás- és paraszttömegek, hazafias érzelmű katonaság azon
nal és közösen tegyenek meg mindent a Hazafias Arcvonal 
népi demokratikus hatalmának megteremtésére.16 A Párt Köz
ponti Bizottsága utasítást adott a fegyveres népi, antifasiszta 
felkelés előkészítésére. Georgi Dimitrov azt tanácsolta a Köz
ponti Bizottságának, hogy tegyen meg mindent, egyrészt a had
sereg hazafias erőinek a felkelésbe való bevonására, másrészt 
annak érdekében, hogy a katonák barátkozzanak a felszaba
dító szovjet hadsereg harcosaival.17 

Dimitrov igen fontos feltételnek tartotta, hogy a felkelést 
a dolgozók általános sztrájkja és tüntetései előzzék meg, hogy 
a partizánok a hegyekből a közigazgatási és gazdasági közpon
tokba tömörüljenek és ott teremtsék meg a felkelés győzelme 
után a Hazafias Arcvonal kormányának helyi szerveit. 

Éppen ebben az időben kerültek hatalomra ,,a legális el
lenzék" pártjai, Muraviev vezetésével. Muraviev eltökélt szán
déka volt, hogy a kairói és ankarai angol—amerikai képvise
lők segítségével elszigeteli a Hazafias Arcvonalat, szétzúzza az 
ellenállási mozgalmat és megszilárdítja „a jelenlegi rendet."18 

vagyis a monarcho-fasiszta rendszer uralmát. Muraviev kor
mánya igyekezett megtéveszteni a népet. Kijelentette, hogy 
megszakítja a Németországgal való szövetséget, amnesztiát ad. 
Ugyanakkor a kormány elrendelte, hogy még nagyobb rendőr
ségi és katonai erők vegyenek részt a partizánok üldözésében. 
A kormány uralmának rövid ideje (szeptember 2-től 8-ig) alatt 
sok-sok hazafit pusztított el.19 A Muraviev-kormány nemcsak, 
hogy nem szakította meg a szövetséget Németországgal, de 
minden közlekedési utat és eszközt a hitleristák rendelkezésére 
bocsátott. A németek tehát szabadon vonulhattak ki román és 
bolgár területről Jugoszláviába, hogy ott újjászervezzék erői
ket a jugoszláviai népfelszabadító harcosok és a szovjet hadse
reg elleni harcra. Ily módon a „legális ellenzék" kormánya 
újabb csúf árulást követett el. Ahhoz azonban, hogy a kom
munista párt a kormány szólamai és igazi szándékai közötti 
szakadékot a nép előtt teljesen feltárja és lényegót leleplezze, 
a pártnak időre volt szüksége. Ezért a felkelést néhány nappal 
elhalasztották. 

16 Uo. 619. o. 
17 Georgi Dimi t rov : ö s szes Művei, 11. köte t , 147—148 r> 
18 N a r o d e n szád (újság) 1945. II. 18-i száma. 
19 v o i n Bozsinov: Pol i t ikai válság Bulgá r i ában 1943—44-ben, Szófiában, 1957. 

121. o. 
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Szeptember 5-én a szovjet kormány hadat üzent Bulgá
riának. De ez a hadüzenet azonban nem a bolgár népnek, ha 
nem a továbbra is a hitlerista hadsereg szolgálatában álló bol-, 
gár burzsoámonarehista klikknek szólt.20 Ebben a „háborúban" 
egyetlen szovjet, vagy bolgár katona sem esett el. 

Bulgária határaihoz érve a 3. Ukrán Front parancsnoka, 
F. Tolbuhin marsall üdvözletet küldött a bolgár néphez és had
sereghez, amelyben többek között ez állt: ,,A Vörös Hadsereg
nek nem áll szándékában a bolgár nép és hadserege ellen har
colni, mivel a bolgár népet testvéri népnek tekinti. A Vörös 
Hadseregnek egy feladata van: szétzúzni a németeket és köze
lebb hozni az általános békét."21 A Népi Felszabadító Felkelő 
Hadsereg vezérkara üdvözölte a szovjet katonákat: ,,Várunk 
benneteket vöröskatona testvérek! Szívünkben minden, győzel
metek tiszteletére leadott díszlövés visszhangra talált. Nem 
vártunk ölhetett kezekkel benneteket. Elvtársaink ezreinek 
életével és vérével, a leigázott Európa partizánmozgalmaival 
pecsételtük meg barátságunkat, a világ népeinek holnapi ba
rátságát . . . Közelségetek és a nép elnyomói elleni harci akara
tunk a biztosíték arra, hogy Bulgária szabad, független és de
mokratikus ország lesz."22 Szeptember 5-én a Bolgár Kommu
nista Pár t Központi Bizottsága és a Népi Felszabadító Felkelő 
Hadsereg vezérkarának képviselői kidolgozták a felkelés konk
rét tervét. Szeptember 7-én és 8-án a legapróbb részletekig 
megbeszélték. A fasiszta hatalomra mér t főcsapást szeptember 
8-ról 9-re virradó éjszaka Szófiában kellett mérni. 

A Népi Felszabadító Felkelő Hadsereg főparancsnokának, 
Blagoj Ivanov tábornoknak a rendelkezésünkre bocsátott adatai 
szerint ebben az időben a párt és a Hazafias Arcvonal Szófiá
ban a következő katonai alakulatokra számíthatott: a páncélos 
dandár harckocsi ezrede, a légvédelmi fényszórós osztály né
hány ütege, két utász-romboló zászlóalj, egy lövész zászlóalj, 
a Főparancsnokság őrségének egy ütege és a Katonai Iskola egy 
lövész százada. Várható volt még egy lövész zászlóalj csatlako
zása is az I. lövész hadosztályból. A forradalom oldalára állt 
alakulatokkal kellett együtt harcolnia a Sopsaki partizánosztag
nak és a szófiai harci csoportoknak is.23 Ez az erő nem volt 
nagy. Mindössze egynegyede volt annak az erőnek, amivel a 

20 N. B. Valev: A bolgár nép nemzeti felszabadító harca. A bolgár nép 
harca a szocializmusért. Gyűjtemény, Moszkva, 1954. 57. o. 

- 21 A bulgáriai forradalmi mozgalom múzeuma, 1. állag, 1. leltár 
22 A B K P t evékenysége a hadse regben , 540. o. 
23 Rabotnyicseszko delo, 301. sz. 1945. IX. 8. Szep tember 7-én éjjel a Sopszkí 

pa r t i zán osztag belopódzot t Szófia kü lvárosába . 
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fasiszta parancsnokság a fővárosban rendelkezett. Azonban a 
kormány csapatainál kifejtett felvilágosító munka eredménye
ként ezek az alakulatok szétzüllöttek és képtelenek voltak el
lenállni a fegyveres felkelésnek. Semlegesítve voltak. 

Szeptember 6., 7. és 8-án a legnagyobb proletár központok 
— Szófiában, Plovdivban, Pernikben a munkások sztrájkba 
léptek. Hatalmas tüntetések zajlottak le a „Minden hatalmat 
a Hazafias Arcvonalnak!" jelszó alatt.42 Sok helyen a rendőrség 
tüzet nyitott a tüntetőkre és sztrájkoilókra, de ez csak fokozta 
az ellenállást. Várna, Szilisztra és Pleven dolgozói szétrombol
ták a fogházakat és kiszabadították a politikai foglyokat. A par
tizánok a nagyvárosokhoz közeledtek. Sok helyen megterem
tették a népi demokratikus hatalmat. Várnában, Burgaszban, 
Gabrovoban és másutt a dolgozó tömegek, a kiszabadított poli
tikai foglyok és a forradalom oldalára állt katonai alakulatok 
már szeptember 8-án megdöntötték a fasiszta hatalmat. Ugyan
ez történt néhol egész körzetekben, pl. a trini járásban és a 
Szredna-gora hegység vidékén. 

A fasiszta hatalomra a fővárosban ekkor mérték a főcsa-
pást. Szeptember 9-én éjfél után 2 óra körül a néphez hű kato
nai alakulatok a város központja felé indultak. Megkezdték elő-
nyomulásukat a partizánok és harci csoportok is. A forradalom 
oldalára állt egységek és a partizánok közötti kapcsolat Tódor 
Zsivkov elvtárs tartotta fenn. 

A harckocsi ezred és más egységek körülvették és elfog
lalták a Hadügyminisztériumot, itt voltak a kormány szervei. 
Elfoglalták ezenkívül a telefon- és távíróközpontot, a minisz
tériumokat, a pályaudvarokat, a rádiót, a rendőrkapitányságo
kat, a kivezető országutakat, stb. A régenseket és a miniszte
reket letartóztattak. Megalakult az új kormány, a Hazafias 
Arcvonal kormánya Kimon Georgiev elvtárs vezetésével. Az új 
miniszterelnök szeptember 9-én fél hét órakor olvasta fel a 
rádióban a kormány „Nyilatkozatát", amelyben bejelentette a 
fasiszta hatalom megdöntését és a népi kormány megalakulá
sát a fővárosban és felhívta a dolgozókat, hogy ugyanezt hajt
sák végre mindenütt az egész országban. 

Csupán néhány városban, pl. Haszkovoban, Pazardzsikban. 
stb. próbáltak a fasiszta parancsnokok ellenállni, de a partizá
nok és a fellázadt katonák megölték őket. A felkelés teljes si
kerrel ért véget. 

A nép Örömmámorban úszott. Leírhatatlan lelkesedéssel 

24 Voin Bozsinov: Politikai válság Bulgáriában 1943—1944-ben. Szófia. 1957. 
126. o. 
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fogadta a bolgár földön gyorsan előrenyomuló felszabadító 
szovjet hadsereg egységeit. 

A Hazafias Arcvonal kormánya a felkelés másnapján ha
dat üzent a hitleri Németországnak. Gyors ütemben átszer
vezték a hadsereget, amely a 3. Ukrán Front parancsnoksága 
alatt részt vett más népek felszabadításiában, hozzájárult ezzel 
á közös ellenség szétzúzásához. Jugoszlávia és Magyarország 
területén harcolt a hitlerista csapatok ellen és előőrsei 1945 
májusában eljutottak az ausztriai Klagenfurtig. 

A szeptember 9-i felkelés döntő tényező volt országunk 
további fejlődése szempontjából. A felkelés jellegének és jelen
tőségének mélyreható tudományos meghatározását Georgi Di
mitrov adta.25 

A Bolgár Kommunista Párt V. kongresszusán mondott be
szédében (1948) hangsúlyozta, hogy az 1944. szeptember 9-i 
népfelkelés egybeesése a szovjet hadsereg győzelmes balkáni 

^előrenyomulásával nemcsak biztosította a felkelés sikerét, de 
nagy erőt és lendületet is adott neki. A dolgozó tömegekben a 
két évtized alatt összegyűlt fasizmus elleni gyűlölet és elszánt
ság visszatarthatatlanul kitört és egy csapásra elsöpörte a fa
siszta rendszert. . . A monarchista vezetéssel összefonódott és a 
német imperializmussal a legszorosabb kapcsolatban levő nagy-
burzsoá klikk hatalmát megdöntötték. Az államhatalom a pár
tunk vezette Hazafias Arcvonal, a munkások, a parasztok, az 
iparosok és a népi értelmiség harci szövetségének kezébe ment 
át. 

Lényeges változás következett be az államhatalom jellegé
ben: a néptömegek elnyomásának eszköze széthullott, népi ha
talom jött létre, amely a kapitalizmus megsemmisítésének és 
a dolgozók mindennemű kizsákmányolástól való fokozatos 
megszabadításának eszköze lett.26 

Ily módon a szeptember 9-i felkelés a szocialista forrada
lom szerepét töltötte be Bulgáriában.27 Georgi Dimitrov meg-

25 Georgi Dimi t rov összes Művei , 14. köte t 270. o. 
26 u o . 271—272. o. 
27 Ezzel a megállapítással a szerkesztőség nem ért egyet. A szeptember 9-i 

fegyveres felkelés megteremtette ugyan a népi demokratikus rendszert Bulgáriá
ban, ez azonban csak a kezdet volt. Az antifasiszta koalíciós államvezetés sajá
tosságainak következtében 1946-ig még funkcionált a cári régenstanács szerve is, 
bár jelentős változtatással. A három tag közül egy kommunista volt. 

1946. szeptember 8-án népszavazás útján döntöttek az államformáról és a 
szavazók túlnyomó többsége a köztársaságra szavazott. Így került sor 1946. szep
tember 15-én a Bolgár Népköztársaság kikiáltására. A szeptember 9-i fegyveres 
felkelés tehát semmiképpen sem tölthette be Bulgáriában a szociálisa forradalom 
szerepét, csupán lehetővé tette a társadalom szocialista átalakulásához bizonyos 
politikai előfeltételek biztosítását. Ezt támasszák elá egyébként a későbbi Dimit
rov idézetek is. 
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határozása szerint: „megnyitotta az u ta t a szocializmus felépí
téséhez hazánkban."28 

A szooalista forradalom Bulgáriában (csakúgy, mint több 
más országban) nemzeti (németellenes) és antifasiszta jelszó 
alatt zajlott le. Ezzel magyarázható, hogy a régi burzsoá állam
apparátust fokozatosan számolták fel. A lényeg azonban az, 
hogy megoldotta azokat az alapvető feladatokat, amelyeket a 
dolgozók a Bolgár Kommunista Pár t vezetésével maguk elé 
állítottak. Georgi Dimitrov kijelentette: „Valójában szeptember 
9-én a régi burzsoá államgépezet még nem lett teljesen szét
zúzva. A megalakult kormányban a kommunisták még kisebb
ségben voltak . . . De lényegében a helyi hatalom a Hazafias 
Arcvonal bizottságok kezében vo l t . , . Túlereje, a népre gyako
rolt befolyása, a Hazafias Arcvonalban elfoglalt pozíciói bizto
sították számára azt a lehetőséget, hogy megvalósítsa vezető 
szerepét a kormányban is . . ."29 

A pár t a fasizmus elleni harcban mesterien, lenini módon 
kötötte össze a demokráciáért vívott harcot a végső stratégiai 
feladat megoldásának első lépésével: a forradalomnak demok
ratikusból szocialistává való átalakításával. ,,A szeptember 9-i 
felkelés — mondta Georgi Dimitrov — ha közvetlenül demok
ratikus célokat tűzött is ki maga elé megoldásra, alapjaiban 
kellett, hogy megingassa nálunk a kapitalista rendszert, ki kel
lett, hogy nőjön a polgári' demokrácia kereteiből. Ebben áll a 
mi szeptember 9-i felkelésünk fő sajátossága."30 (Kiemelés tő
lem — J. M.). 

Georgi Dimitrov hangsúlyozta, hogy a fasizmus megdön
tése és a dolgozók demokratikus szabadságjogainak biztosítása 
elképzelhetetlen volt anélkül, hogy csapást ne mérjünk a kapi
talizmusra, mivel a „fasizmus nem más, mint a nagytőke ke 
gyetlen terrorista diktatúrája."31 

A fasizmus és a kapitalizmus maradványai felszámolását 
célzó forradalmi intézkedések során a pártnak igen sok nehéz
séget kellett leküzdenie. E nehézségeket fokozta az a tény, hogy 
az angol—amerikai reakció teljes támogatást nyújtott a bolgár 
reakciós pártoknak. A belső és a nemzetközi reakció fő törek
vése arra irányult, hogy megbontsa a Hazafias Arcvonal sorait 
és elszigetelje a proletariátust. E kísérletük azonban teljes ve
reséggel végződött. A belső reakció a nagy nemzetgyűlési vá-

28 Georgi Dimirov ös szes Művei , 14. köte t 271. o. 
29 U o . 272—273. O 
30 UO. 273. a 
31 UO. 
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lasztások (1946.) alkalmából teljes vereséget szenvedett, hiszen 
a választók 59%-a a Bolgár Kommunista Pár t ra szavazott és a 
Hazafias Arcvonal többi pártjaival együtt abszolút többsége 
lett a parlamentben. A Hazafias Arcvonal kormányának élére 
a bolgár nép nagy vezére és tanítója Georgi Dimitrov állt. Ez 
a kormány gyökeres forradalmi átalakításokat hajtott végre. 
Mindenekelőtt az ipar, a bányák és bankok államosítását, ami
vel megsemmisítő csapást mér t a kapitalizmus gazdasági bázi
sára Bulgáriában. (1947) A nagy népi nemzetgyűlés kidolgozta 
a Bolgár Népköztársaság új alkotmányát. A szocialista forrada
lom véglegesen győzött. Hazánkban elkezdődött a szocializmus 
építésének kora. Ily módon a népi demokratikus állam, amely 
Georgi Dimitrov meghatározása szerint a dolgozók hatalma „a 
munkásosztály vezetésével", „az átmeneti korszak állama, 
amely arra hivatott, hogy biztosítsa az ország szocialista úton 
való fejlődését", és a népi demokratikus rendszer pedig „si
keresen teljesíti a proletárdiktatúra funkcióit."32 

Az 1944. szeptember 9-i felkelés jellegének kérdésével rész
letesen foglalkozott a BKP VII. kongresszusa is (1958). „Beszá
moló jelentés"-ében a Bolgár Kommunista Pár t Központi Bi
zottsága első t i tkára Tódor Zsivkov elvtárs hangsúlyozta, hogy 
annak ellenére, hogy a forradalmat nem a szovjet-hatalom, ha
nem a népi demokratikus hatalom jelszava alatt hajtottuk vég
re a szeptember 9-i felkelés győzelme eredményeként „prole
tárdiktatúrát teremtet tünk meg, nem szovjetek formájában, 
hanem népi demokrácia formájában" és a népi demokratikus 
állam „mint a szocializmus felépítésének fő eszköze sikerrel 
teljesíti feladatát' ' P 

Két évtized alatt a Bolgár Népköztársaság nagy sikereket 
ért el a politikai élet, a gazdaság és a kul túra terén. A szocia
lizmus építésében elért hatalmas eredményeiket népünk a di
cső kommunista párt, Blagoev-Dimitrov pártja vezetésével, a 
munkások, a parasztok és az értelmiség önfeláldozó munkája 
árán, a Szovjetunió és a többi testvéri szocialista ország, köz
tük a Magyar Népköztársaság segítségével érte el. 

32 Uo. 293—295. O. 
33 A B K P VII. kongresszusa . (Gyorsïrasi Jegyzőkönyv) Szófia, 1958. lia—113. o. 
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KÖZLEMÉNYEK 

A VEGYI HARCANYAGOK ÉS A VEGYI HÁBORÜ 
A TÖRTÉNELEMBEN 

Dr. Romhány i Imre o. őrnagy 

„A harc az embereket már régen a különféle találmányok 
előnyeinek hasznosítására ösztönözte; ily módon a harc sokat 
változott." (Clausewitz)1 

1915 április 22^én, a flandriai Ypern közelében, közel 6 
km szélességben, piszkos-szürke színű klórfelhőt sodort a szél 
a német állások felől a szembenálló francia—kanadai csapa
tok arcvonalára. Az eredmény félelmetes volt: 15 000 gázsérült, 
ebből 5000 halott,2 nem számítva a súlyos erkölcsi hatást. így 
emlékezik meg erről a szenvedő fél, a franciák szakirodalma: 
„Le développement de ces nouvelles fabrications, imposé par 
l'initiative inattendue de l'Allemagne, nous trouvait démunis 
presque complètement."3 

Ezen a napon bevonult a történelembe egy minden eddigi
nél alattomosabb harceljárás nagyméretű alkalmazása. 

Régi igazság: Semmi sem új a nap alatt. A vegyi fegyver 
szinte egyidős az ember egyéb fegyvereivel és fejlődése, ha 
több-kevesebb kitérővel is, igyekezett lépést tar tani az egyéb 
harceszközökével. 

Kísérjük röviden végig azt az utat, — természetesen nem 
a teljesség igényével, — melyet ez a fegyver a primitív ember 
mérgezett nyilától napjainkig megtett. 

Mindenekelőtt határozzuk meg a vegyi harcanyagok fogal
mát : vegyi harcanyagnak minősülnek azon anyagok, melyek 

1 Carl von Clausewitz: A háborúról. 
Zrínyi Kiadó, Bp. 1961. I. k. 111. o. (Ford.: dr. Réczey Ferenc ny. vőrgy) 

2 Kovarcz Zoltán: A vegyi harc. 
Egyetemi ny. Bp. 1944. 2. o. 

3 „A németek váratlanul alkalmazott új harceszköze csaknem teljesen ké
születlenül talált bennünket." 
Paul Pascal: Explosifs, poudres, gaz de combat. 
Libraire Scientifiqae J. Hermann. Paris 1925. 8. o. 
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harci körülmények között az emberi szervezetbe juttatva, már 
viszonylag kis mennyiségben is olyan elváltozásokat okoznak, 
melyek rövidebb-hosszabb ideig tartó harcképtelenséggel, il
letve halállal járnak. Mindez tulajdonképpen nagyon hasonlít a 
,,méreg" meghatározásához,4 a vegyi harcanyagok fogalomköre 
azonban ennél tágabb, mert magában foglalja a gyújtó-, illetve 
mesterséges ködképző anyagokat is. A határok egyébként is 
elmosódnak, hiszen pl. a nedves szalma füstje nemcsak takar, 
hanem köhögésre, könnyezésre is ingerel, sőt szénmonoxid ta r 
talmánál fogva mérgező hatással is rendelkezik, a foszfor nem
csak gyújt, hanem egyúttal anyagcsere-méreg is. 

Felvetődik a kérdés, hogyan jutott az ember már a tör té
nelem hajnalán a vegyi fegyver birtokába? A kérdés kulcsa 
minden bizonnyal az ember azon ősi törekvésében keresendő, 
amellyel kitartóan kutat ta emberi vagy állati ellenfelei harc
képtelenné tevésének, vagy megölésének minél könnyebb mód
ját. Már a szemlélődő primitív ember is észlelhette, — sokszor 
saját kárán, — hogyan ölik meg a sok esetben apró mérges-
kígyók egyetlen marásukkal náluknál aránytalanul nagyobb 
ellenfeleiket, látta a kéndioxid atmoszférájú „büdös" barlan
gokba tévedt állatok pusztulását, tapasztalnia kellett az egyéb
ként esetleg jóízű mérges növények gyilkos hatását. 

Viszonylag könnyen hozzá is juthatott a primitív ember 
egy egész sor méreghez; környezetében, a természetben készen 
talált mérgező hasású ásványféieségeket, pl. az arzén tar talmú 
auripigmentet, vulkáni vidékeken a termésként, melynek el
égetése a fojtó kéndioxid fejlődésével jár. Elő-Ázsia aszfalt
tavaiban gyújtóeszközeihez talált nyersanyagot. Észrevette, 
hogy az éghető anyagok égéstermékei közt mérgező hatású 
gáz, — a szénmonoxid — van jelen. Megtalálta a módját, hogy 
növényi-állati alapanyagokból egyszerű módszerekkel, pl. fő
zéssel, besűrítessél, mérgeket vonjon ki. így jutottak, — mai 
szemmel nézve is — igen nagyhatású mérgek, pl. a kurare, a 
sztrichnin, a sztrofantin birtokába, melyeikkel elsősorban fúvó
csőből kilőtt tüskéket, nyílhegyeket, dárdahegyeket preparál
tak. Ez annyira elterjedt szokás lehetett és sok primitív népnél 
ma is az, hogy a méregtan tudományának görög neve, — toxi
kológia, — a magyarul nyilat jelentő görög „texon" szóból 
származik.5 

A vegyi harcanyagokat alkalmazó embert mind a régmúl t 
•4 Bővebben 1.: id. Issekutz Béla: Gyógyszerek és gyógyítás. 

Medicina, Bp. 1957. I. k. 576. o. 
5 dr. Balázs Gyula: Mérgezések, mérgezettek ápolása. 

BM és Eü. Min. kiad. Bp. 1953. 4. o. 
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időkben, mind a történelem későbbi folyamán több gyakorlati 
szempont is vezérelte. Részben az, hogy meglevő fegyverei ha
tásosságát fokozza (pl. nyílmérgek), másrészt pedig, hogy a fe
dezékek, erődítések rejtekébe húzódott, a rendelkezésre álló 
egyéb fegyverek által el nem érhető ellenséghez hozzáférkőz
hessen. Továbbá: új haromód váratlan alkalmazása, a tényleges 
élettani hatáson kívül, az ellenség soraiban pánikot kelthet, 
melynek következményei beláthatatlanok. Nem szabad megfe
ledkezni bizonyos gazdaságossági szempontokról sem; ugyanis. 
egész sor vegyi harcanyag az egyéb fegyverekhez képest ol
csóbban és nagyobb tömegben állítható elő. Egy mondatban: a 
vegyi fegyvert iákkor alkalmazták, amikor valamilyen harci 
feladat megoldásához a rendelkezésre álló erők és eszközök 
elégtelennek bizonyultak. Tulajdonképpen ez minden haditech
nikai, hadművészeti újdonság szülőanyja. 

A történelem, sőt a kultúrtörténelem lapjain sok feljegy
zés tanúskodik a vegyi harcanyagok felhasználásáról. Tárgya
lásuk egyik módja az egyes vegyi fegyverfajták fejlődésének 
nyomonkövetése lehetne, ez azonban sok esetben nem folya
matos és logikus — pl. a legősibb módszer, a „kifüstölés", még 
a XIX. században is feltűnik, a mérgezett nyilak emléke pedig 
ott kísért a II. világháború alatti német akonitines pisztolylö-
vedék-kísórletekben. Egyszerűbbnek látszik a lehetőség szerinti 
történelmi-időrendi sorrendet választani. 

A trójai mondakörből tudjuk, hogy kb. 1200 évvel idő
számításunk előtt Trója falai alatt a híres íjász, a meliboeaí 
Philoktetes mérgezett nyíllal öli meg a trójai Parist. 

Livius írja, hogy i. e. 638 körül, midőn a rómaiak az etrúriai 
Fidenae-t ostromolták, a szorongatott helyzetben levő védők 
kirohanást intéztek az ostromállások ellen, a rómaiak számára 
meglepő és ijesztő módon: ,, . . . e g y olyan hadsereg, amilyet 
nem láttak, de amelyről nem is hallottak azelőtt soha: egy tűz
zel felfegyverzett hatalmas tömeg, amely égő fáklyákkal vilá
gított meg mindent maga körül és szinte megszállott őrjöngés-
sel támadt ellenségeire.6 

Az Athénre nézve oly, balvégzetű peloponnézusi háború 
krónikása, Thukydides, ugyancsak több helyüt t is említést tesz 
vegyi harcanyagok alkalmazásáról: 

I. e. 428-ban, miután Plataia városának védői sokáig sikere
sen ellenálltak a spártaiaknak, az ostromlók a városfal menti 
árkot fával, kénnel és szurokkal töltötték meg, majd amikor 

6 Titus Livius: A római nép tönténete a város alapításától. 
Európa, Bp.. 1963. 317—318. o. (Ford.: Kiss Ferencné) 
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kedvező szél támadt, meggyújtották és a kéndioxidot is tartal
mazó sűrű füst behatolt a városba. „És most óriási tűz lángolt 
fel, amilyet emberkéztől gyújtva még sohasem láttak . . . Rette
netes volt a tűzvész és a plataiaiak, akik eddig sikeresen véde
keztek, kicsi híján elpusztultak."7 

A Deliont ostromló beótok i. e. 424-ben megvalósítottak a 
gázfúvással kombinált lángszóró prototípusát. Hatalmas fém
medencét készítették, melyben izzó szénparázsra ként és szur
kot raktak. A fémmedencét kapcsolatba hozták egy jókora fúj-
tatóból és egy részben fém, — részben facsőből álló szerkezet
tel; a fújtató működtetésére a csőből fojtó, kéndioxid tartalmú 
füst kíséretében hosszú lángnyelvek törtek elő. (Kicsinyben 
hasonlít ehhez a nálunk vidéken ma is használatos disznóper
zselő szerkezet.) A hadigépet kerekeken a várfal azon részének 
közelébe tolták, ahol sok volt a gyúlékony anyag.8 

Aineiasz Taktikosz kb. i. e. 360 körül a várostromról írott 
könyvében (Poliorkétika) így adja meg a gyújtóanyag recept
jét: ,,Ha az ellenség valamilyen felszerelését az ember lángba 
akarja borítani, szurkot, ként, kócot, tömjénszemeket, fenyő
forgácsot kell edénybe meggyújtva odavinni."9 

I. e. a IV—V. században a legkiválóbb ókori kínai hadtudo
mányi munka, a Ping-fa (a hadviselés törvényei) 13 alapelve 
közül a tizenkettedik a „tűztámadásról" íródott.10 

Itáliában, i. e. 299 körül, a samnisiak maradványai, a ró
maiaktól elszenvedett döntő vereség után, kb. kétezren az Ap
penninek barlangjaiba húzódtak vissza. Üldözőik a barlangok 
előtt gyújtott máglyák füstjével fojtották meg őket.11 

Livius és Polybios is megemlékezik arról, hogy i. e. 187-ben 
a görög Ambrácia ostrománál a falak alá aknákat fúró rómaia
kat a védők úgy kergették ki aknafolyosóikról, hogy egy, a fo
lyosót teljesen betöltő, légmentesen lezáró hordót tollal töltöt
tek meg, majd a tollat meggyújtották és füstjét fújtatóval a ró
maiak felé hajtották. Ez „klasszikus" módszer lehetett, szerepel 
Philón „Mechanika" (A várépítés művészete) című könyvében 
is.12 

Az antik Görögországban behatóan foglalkozhattak a mér
gekkel; Athénben például sokáig szokásos volt a méreggel való 

7 Hahn István szerk.: A hadművészet ókori klasszikusai. 
Zrínyi Kiadó, Bp. 1963. 290. o. (id. Thukydides II. 75—78-ból) 

8 Horváth Gyula: A harci gázok a történelmi időkben. 
Természettudományi Közlöny, Bp. 1934. 366. o. 
9 7. aîàtt i. m. 361. o. 

10 7. alatt i. d. 233. o. 
11 Caesar Cantu: Világtörténelem. 

Szent István Társulat kiad. Bp. 1858. II. k. 515. o. 
12 8. alatt i. m. 366. o. és 7. alatt i. m. 422. o. 
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kivégzés. I. e. 399-ben Sokratest a bürök főzetével végezték ki. 
Közismert, hogy Kleopátra egyiptomi királynő úgy lett öngyil
kos, hogy kígyóval marat ta meg magát. 

A császárkori Róma hírhedett méregkeverőnőj ének, Locus-
ta-nak sokan igénybevették „segítségét", ha valakit el kellett 
tenni láb alól. A véres Caesar, Néró, miután megbizonyosodott 
arról, hogy Locusta és famulusai „olyan halálos italt készíte
nek, mely gyorsan öl, akár a kardcsapás"13, ezzel mérgeztette 
meg Britannicust (i. u. 55-ben). 

Julius Caesar gallai hadjárata alatt (i. e. 50-ben) a nerviu
sok megtámadták Caesar egyik alvezére, Cicero légiójának tá
borát. A kor bizonyára gyakran alkalmazott gyújtó-harceljá
rására utal a következő idézet: ,,A nerviusok agyagból gyúrt 
izzó parittya-lövedékeket ésMttüzesített lándzsákat szórtak a 
kunyhókra, melyek tetejét katonáink gall szokás szerint szal
mával fedték be."14 

A füsttel, illetve lánggal való rejtésnek (az ellenség fény
nyel való elvakításának), a tűz égető és a füst fojtó hatásának 
mesteri kombinációjáról olvashatunk a ,,Gall háború" VIII., 
Aulus Hirtius Pansa által írott könyvében: Caesar légiói és a 
bellovacusok hadirendben állva farkasszemet néztek egymás
sal, majd a-bellovacusok, a helyzetet mérlegelve, a visszavonu
lás mellett döntöttek: ,,A visszavonulást úgy oldották meg, 
hogy kézről-Jkézre adogatva csatasoraik elé halmozták a tábor
ban található hatalmas mennyiségű rőzse- és szalmaköteget. . . 
napszállta felé a megbeszélt jel elhangzása után valamennyit 
egyszerre felgyújtották. Az összefüggő lángfal rögtön eltakarta 
csapataikat a rómaiak szeme e l ő l . . . A római lovasoknak nem 
volt merszük, hogy áttörjenek a füst- és lángtengeren."15 

I. u. 67-ben, a zsidó háború során, a Jotapata várát ostrom
ló rómaiakat Josephus Flavius katonái forró olajjal fogadták, 
mely a szúró-vágó fegyverektől oltalmazó páncél alá is beha
tolt. 

Ammianus Marcellinus (i. u. a IV. században) „Juliánus csá
szár hadigépei" c. munkájában részletekbe menő, pontos tech
nikai leírását táláljuk a gyújtónyilaknak.17 

A népvándorlás korának „barbárai", többek közt a frankok 
és a szlávok, gyakran használtak mérgezett nyilakat és egyéb 

13 Tacitus XIII. könyv 15. 
Gondolat kiad. Bp. 1961. 260. o. (Ford.: Borzsák István és Szabó ÁrpádJ 

14 Julius Caesar: A gall háború. Š 
Európa Kiadó 1964. 115. o. (Ford.: Szepessy Tibor) — 

1f> 14. alatt i. m. 212. o. 
16 7. alatt i. m. 624. o. (Josephus Flavius: A zsidó háború III/7.) 
17 7. alatt i. m. 726. o. 
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szúrófegyvereket. A Fekete-tenger parti római limes-városkay 
Tomi lakói is gyakran eshettek áldozatul ennek a harceljárás
nak; idézzük erről a hosszasan itt élő, számkivetett Ovidius 
sorait: 

,,Másokat átver a horgas nyíl, s nyomorultan elesnek: 
mérges nedvet ivott a suhogó hegyű vas."18 

Bizonyára a messzi évszázadok homályába nyúlik vissza a 
kínaiak kombinált, vegyi-biológiai harceszközének eredete. 
Ezerszámra gyűjttettek össze mérges kígyókat, mérges marású 
pókokat, százlábúakat és egyéb rovarokat, s az ezekkel meg
töltött cserépfazekakat hajítógépekkel az ellenség közé dob
ták. A széttört fazokakból mindenfelé szétszóródó bestiák mará
sukon kívül puszta látványukkal is leírhatatlan undort és pá
nikot kelthettek. Voltak ezenkívül kiállhatatlan bűzt és fojtó 
füstöt árasztó cserép-bombáik is. Ezeket még a XIX. századi 
francia-tonkini háborúban is alkalmazták.19 

A pusztai lovas nomádok — ez esetben a hunok —• egy 
várvívási módszeréről így ír Kálti Márk Képes Krónikája (At
tila seregei ostromolják Aquileja városát): „Miután a várost 
semmiféle hadigéppel meg nem vehette, szittya észjárással 
most parancsot adott és egymillió vitézétől egy-egy nyerget 
kért; ezeket hatalmas halomba rakatta a fal alatt és megpa
rancsolta, gyújtsák fel a nyergeket: lángjuk és a hőség megre
pesztette, földredöntötte a falakat és a tornyokat."20 

Ugyancsak a Képes Krónikából tudjuk, hogy a I. András 
(1046—1060) uralkodása alatt Magyarországra törő Henrik csá
szár német hadait „ . . . a magyarok és besenyők éjszakáról
éjszakára kegyetlenül zaklatták, mérgezett nyilakkal öldösték 
őket."2i 

Az ó- és középkor titokzatos és félelmetes „görögtűzének" 
írásos emlékei már i. u. 230 körül felbukkannak Sextus Julius 
Africanus hadtudományi munkájában.22 A görögtűznek több
féle receptje létezett; valószínűleg leggyakrabban kén, salét
rom, növényi szén, antimonszulfid, 'aszfalt és oltatlan mész ke
veréke lehetett. Ezek szerint a „füstös" lőpor alkatrészei már 
felismerhetők benne. Ha az égő keverék vízzel érintkezett, ol
tatlan mész tartalmánál fogva nem aludt ki, hanem tovább 

18 P. Ovidius Naso: Siquis adhuc istic meminit Nasonis adempti. 
Római költők antológiája. Európa Kiadó, Bp. 1963. 315. o. (Ford.: Kardos 
László) 

19 8. a la t t i. m. 370. o. 
20 Kál t i Márk Képes Krón iká ja a m a g y a r o k te t te i ről . 

M a g y a r Hel ikon k iad . Bp. 1959. 68. o. (ford.: Geréb Lászlói 
21 20. a la t t i. m. 120. o. 
22 8. a la t t i. m. 367. o. 
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égett és széj j elf reccsent, sőt lehet, hogy éppen a vízzel érint
kező oltaitlan mész hője gyújtotta meg, éppen ezért előszeretet
tel használták tengeri ütközetekben. Valószínűleg a középkori 
magyar hadseregek is megismerkedhettek a görögtűzzel a bi
zánci-magyar összecsapások során; így pl. amikor Salamon ki
rály (1063—1074) Bulgárfehérvár (a mai Belgrád) ostromára 
indult, hadainak a Száva folyón végrehajtott átkelését biztosító 
hajóit az ellenfél a következő módon igyekezett megsemmisí
teni: „A görögök és bulgárok sajkáikon hajóztak és gépezeteik
ből kénk;ö|ves tüzet fújtak a magyarok hajóira és a vizén gyúj
tották fel azokat."23 

A görögtűz felhasználásával később is találkozunk: a ke
resztes háborúk idején, 1248 körül IX. (Szent) Lajos francia 
király keresztes hadai ellen a „szaracénok" többször is alkal
mazták. 

Egyébként a „görögtűz" elnevezés néhány VII. századi gö
rög író azon állításából ered, hogy a görögtűzet egy Kallinikos 
nevű kortársuk találta volna fel. 

A hadviselést teljesen új alapokra helyező lőpor egyenes 
" őse minden bizonnyal a görögtűz volt. 

Az oltatlan meszet azon tulajdonsága, hogy vízzel érint
kezve, jelentős hőfejlődés és térfogatnövekedés közben alakul 
át oltott mésszé, fontos fegyverré avatta a középkor tengeri 
csatáiban. Hordókba töltve, najítógépekkel az ellenfél gályáira, 
illetve azok mellé a vízbe dobva „robbanótest" szerepét töltötte 
foe. Állítólag a XIII. században III. Henrik angol király tenge
részei is sikerrel alkalmazták a francia flotta ellen.24 

Az újkor háborúiban is gyakran találkozunk vegyi harc
anyagokkal, a korszak „hadmérnökeit" és alkimistáit valószí
nűleg még gyakrabban foglalkoztatta elméletben ez a kérdés. 

A (reneszánsz polihisztora, Leonardo da Vinci, a XVI. szá
zad elején a „gaztettek nagymesterének", Cesare Börgiának 
szolgálatában állt, hadmérnöki minőségben. Ismeretesek a leg
különbözőbb, fantasztikusnál fantasztikusabb hadigépekről ké
szített tervrajzai. Ezek mellett a kémiai háború gondolatával 
is foglalkozott: a „hagyományos" ostromszerekkel el nem ér
hető, erődítményekbe zárkózott védők megsemmisítésére arzén
tartalmú füstöt ajánlott.25 

A várvédelemben a falakra mászó ellenféllel szemben rég
óta alkalmaztak forró vizet, olvasztott ólmot, az ostromművek 

23 20. a la t t i. m. 133. o. 
24 8. alat t 1. m. 367. o. 
25 8. a lat t i. m. 368. o. 
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felgyújtására pedig legtöbbször kén-szurok-olaj-salétrom
tartalmú gyújtókeverékeket. Magyarországon, a végvári h a r 
cok idején, 1552-ben, Eger várának hősi védelmében, nagy sze
repet játszottak a korának haditechnikáját kitűnően ismerő 
Bornemissza Gergelynek lőporral, kénnel, szurokkal, faggyúval 
töltött hordói és „tüzes kerekei". Gárdonyi „Egri csillagok" c. 
regényében olvashatjuk, hogy Bornemissza nagyhatású láng
szórót is rögtönzött; ágyúcsőbe a golyó helyére gyantát töme
tett, mely az ágyú elsütésekor 40—50 méteres lángoszlopként 
lövellt ki a csőből. A XVII. században, amikor Európát a török 
elezönlés fenyegette, Glauber, korának híres alkimistája és or
vosa, mérgező füstöt és ködöt fejlesztő gránátokat tervezett; a l 
kalmazásúkról nincs adat.26 

Bocskai István hajdúi a XVII. század elején, tüzérségük 
gyengesége miatt, a kisebb várkastélyokat a „kifüstölés" takti
kájával foglalták el.27 

1701-ben, XII. Károly svéd király nagy tömegű nedves 
szalma sűrű, fojtó, ingerlő füstjének oltalma alatt kelt át a Du
nán, meglepve ezzel a szembenálló szászokat, akiknek nem ma
radt már idejük a tervszerű védekezésre.28 

A XVII. század végén Leibniz, a nagy német polihisztor is 
foglalkozott a vegyi háború gondolatával és a „Gedanken zur 
deutschen Kriegsverfassung" c. művében kibírhatatlanul inger
lő füstöt fejlesztő vegyi harcanyag alkalmazását ajánlja.29 

A napóleoni háborúk korában, a XVIII—XIX. század for
dulóján, a kémia már komoly eredményeket tudott felmutatni, 
így érthető, hogy egy angol vegyész ciánhidrogénnel töltött 
gránátok rendszeresítését ajánlotta, egy berlini gyógyszerész 
viszont Bülov katonáinak puskájára szurony helyett ugyan
csak ciánhidrogénbe mártott ecsetek feltűzését javasolta. Egyik 
ötlet sem valósult meg.30 

Bizonyára nemcsak az írói képzelet, hanem a XIX. század 
francia forradalmainak gyakorlata alapján írja Victor Hugo a 
„Nyomorultak' '-ban, hogy a barrikádokat védő felkelők, lősze
rük fogytával k é n s a w a l töltött palackokat dobtak támadó
ikra.31 

1845-ben, a franciák Algéria meghódításáért vívott gyar
mati háborúja során, Pélissier marsall a gázharc legősibb eljá-

26 2. a la t t i. m. 2. o. 
27 Had tö r téne lem, jegyzet s tb . 

Had tö r t éne lmi Intézet k iadása , Bp. 1954. I. k . 225. o 
28—29 8. a la t t i. m. 368. O. 
38 8. a lat t i. m. 369. o. 
31 Victor H u g o : A nyomoru l t ak . 

M a g y a r Helikon kiad. B p . 1964. 1188. o. 
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rásával, nedves szalma és fa füstjével fojttatott meg mintegy 
500 kabi] harcost, akik barlangokban sáncolták el magukat. 

A krími háborúban, 1855-ben, midőn az ostromló szövet
ségesek erőfeszítései sokáig megtörtek Szevasztopol védőinek 
hősies ellenállásán, az angol Dundonald admirális részletes, 
pontos tervet dolgozott ki az erőd védőinek kéndioxidot tar
talmazó füsttel való megsemmisítésére. A terv, — melynek ki
dolgozásában állítólag maga a nagy Faraday is közreműködött, 
— azonban csak. terv maradt.32 

Végigtekintve az eddig említett történelmi példák, — ko
rántsem teljes — során, megállapíthatjuk, hogy bár kevés 
olyan hadjárat lehetett, ahol valamilyen formában ne alkal
maztak volna vegyi harceszközöket, gyújtóanyagokat,, ezeknek 
bevetése csak ötletszerűen, esetlegesen történt és a többi harc
eszköz mellett döntő hatásuk nem nagyon lehetett. Sok eset
ben pedig a tervezők, koruk vegyipari és technikai lehetőségei 
mellett sokszor kalandosnak tűnő elképzeléseiket valóra sem 
válthatták. 

A XIX. és XX. század rohamos ipari, vegyipari fellendü
lése, a modern üzemek hatalmas termelési kapacitása adott 
csak lehetőséget arra, hogy a vegyi fegyver megteremtse a sa
ját önálló fegyvernemét és hogy később, felverekedve magát 
a tömegpusztító fegyverek sorába, — egy lakár világméretű há
ború folyamán is, — a háborút eldöntő tényezők sorába lépjen. 

Furcsa módon, pontosan azok a franciák, akiket a németek 
első frontális gáztámadása 1915-ben, — saját beismerésük sze
rint is — készületlenül ért, vezették be először hadseregüknél 
a gázlövedéket: 26 mom-es puskagázgránát formájában.33 Igaz, 
hogy ezt csak az ingerlő hatású forómacetonnal töltötték meg. 
Talán nem hittek a vegyi harcanyagok tömeges és hatásos a l 
kalmazásának lehetőségében, lehet, hogy a vegyi háború bor
zalmait előre látó és a vegyi fegyvert eltiltó 1899- és 1907-es 
hágai egyezmény betartásában bíztak. Már pedig eddig nem 
volt példa a történelemben, hogy egy hatásosnak megismert 
harceszközt a hadviselő felék ne alkalmaztak volna, ha attól 
jelentős eredményt remélhettek, — tekintet nélkül a szerző
désekre. Arról nem. is beszélve, hogy éppen az 1914^ben Fran
ciaországgal szembenálló császári Németország „szellemi atyja" 
Bismarck volt az, aki a nemzetközi szerződésekkel kapcsolat
ban leszögezte azt a hírhedt tételt: „ultra posse nemo obligatur" 

32 2. a lat t i. m. 2. o. 
33 a. alat t i. m. 370. o. (idézve West, amer ika i ő rnagytó l a „Sc ience" 1919.. 

évf. V. számából) 
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— azaz semmiféle szerződéssel sem lehet senkit sem erejét 
meghaladó kötelezettségekre kényszeríteni. És, hogy mi az 
,.ultra posse" — ennek eldöntése meglehetősen szubjektív do
log.34 

A modern vegyi harcanyagok közül az ingerlő gázok első 
nagyobbszabású alkalmazására nem a harcmezőn, hanem Paris 
,.alvilágában" került sor, mivel a párizsi apacsok oly mértékben 
elhatalmasodtak, hogy a francia rendőrség 1912-ben végleg le 
akart velük számolni. Az épületekben elbarrikádozott apacsok 
ellen brómacetonnal töltött kézi- és fegyvergránátokat használ
tak, komoly sikerrel.35 

Az I. világháború klórgázt felhasználó, fúvó eljárással k i 
vitelezett, első nagyszabású gáztámadásáról a bevezetésben már 
megemlékeztünk. Hogy milyen, — szó szerinti értelemben vett 
— átütő eredménye volt, és hogy ez az eredmény magukat a 
németeket is meglepte, er re nézve ismét a franciákat idézzük: 

,,La guerre des gaz, a été inaugurée par les Allemands le 
22 avril 1915 sur le saillant d'Ypres, au point de soudure des 
troupes canadiennes et françaises. L'effet moral fut considérab
le; il dépassa momentanément les espoirs de l'adversaire, qui ne 
sut pas profiter de son succès"36 

Már a bevezetésben is utalás tör tént azokra a körülmé
nyekre, melyek vegyi harcanyagok alkalmazására késztetik a 
küzdőfeleket. Alkalmazzuk ezt az első világháborúra: 1915-re 
rnár teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a gyors döntésre alapo
zott elképzelések füstbe mentek. A frontok megmerevedtek, 
kialakult a háború új , ismeretlen formája, az állásháború. 

A vegyi fegyver bevetésének egyik célja a tüzérségi tűz 
által is nehezen sebezhető, fedezékeiben rejtőzködő ellenfélhez 
való hozzáférkőzés volt. A réseken át is behatoló, levegőnél 
nehezebb mérgesgázok ellen többé már nem védett sem az 
árok, sem a kaverna. 

A másik kényszerítő körülmény a háború elhúzódása 
miat t fellépett lőszerhiány volt, melyet az eddig tartalékolt, 
illetve viszonylag olcsóbban és tömegesebben előállítható ve
gyi harcanyagokkal igyekeztek pótolni. 

További szempont: a vegyi harcanyagok alkalmazása gaz-

34 Patyomkin: A diplomácia története. 
Szikra kiadó, BB- 1950. Hl. k. 847. o. (Ford.: Nánási György) 

35 2. a la t t i. m. 2. o. 
36 „ A gázháború t a n é m e t e k kezdeményez ték ; először 1915. ápri l is 22-én, az 

ypres- i kiszögellésnél , a francia és a kanada i á l lások ér intkezési pont ján . Az er
kölcsi h a t á s ór iás i volt, p i l lana tnyi lag tú l szá rnya l t a az ellenség elképzeléseiit . ak i 
n e m is t ud t a gyümölcsözte tni az elért s iker t . " 

3. a la t t i. m. 247. o. 
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daságosabbnak tűnt . Ugyanis, míg a felrobbanó gránát hatása 
pillanatszerű, s csak egy körülírt területen pusztít, addig a 
gáznemű vegyi harcanyag a terepen tovahaladva, nagyobb t e 
rületet pásztáz, némely folyékony vegyi harcanyag, pl. a mus
tárgáz hatása pedig napokig — hetekig megmaradhat, ezért 
terepszakaszokat lezáró hatása szinte aknamezőéhez hasonlít
ható. 

S végül, ha a vegyifegyver bevetésével az alkalmazó fél 
csupán csak annyit is ér el. hogy az ellenfél katonái gázálarcot 
kénytelenek felvenni, már ez is eredmény, hiszen az álarc lá
tásukban, fizikai erőkifejtésükben akadályozza őket. 

1915 áprilisa után ez az új harcmód úgy rányomta bélye
gét a háborúra, hogy nyugodtan leszögezhetjük: a vegyi há
ború az I. világháborúban élte a maga klasszikus korát, a 
háború dialektikájának szabálya szerint, melyet még a XIX. 
században Clausewitz így határozott meg: „A harc meghatá
rozza a fegyvereket és a felszerelést, ezek viszont módosítják a 
harcot, a kettő között tehát kölcsönhatás áll fenn."37 

Ha az előző idézet szellemét a vegyi háborúra szűkítjük 
le, bizonyos dialektikus-logikus sorrendet fedezhetünk fel a kü
lönböző élettani támadásponttal rendelkező vegyi harcanyagok 
bevetése egymásutánjának, illetve a védekező eszközök foko
zatos tökéletesedésének összefüggésében. 

Tömegméretekben először a fojtó gázokat alkalmazták, így 
a védekezésképpen kifejlesztett gázálarcok is ezek ellen véd
tek. Később, 19174>en, vetették be először a németek a füst-
halmazállapotú, ingerlő, arzéntartalmú „Klairk I."-et, amely 
az akkori szűrőbetéteken áthatolva, erős tüsszentést, orrfo
lyást, nyáladzást okozott, ezzel a katonákat a gázálarc levéte
lére kényszeótet te és miután így védtelenné váltak, alkalmaz
ták ellenük a fojtógázokat. Ezután már minden, akkor szóba
jöhető, légutakon behatoló harcigáz ellen védtek a gázálarcok 
szűrőbetétjei. Ezért aztán, már a háború vége felé, új vegyi 
harcanyagot alkalmaztak a németek, a mustárgázt (ugyancsak 
a rosszemlékű Ypern közelében), melynek fő támadáspontja a 
bőrfelület lévén, az addigi védőeszközök nem oltalmaztak el
lene. A mustárgáz kedvező körülmények között hatásosságát 
hosszú ideig megtartotta, így nagyobb terepszakaszokat tar tó
san le tudtak vele zárni, ezért ez volt a védelmi harc legfon
tosabb vegyi harcanyaga. 

Amerikai adatok szerint az I. világháborúban kereken 

37 i. alatt i. m. uo. 
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150 000 tonna vegyi harcanyagot állítottak elő, jellemző a 
gyártás ütemének grafikonja.'^ 

A vegyi harc akkor emelkedett igazi jelentőségére, amikor 
a célbajuttatás módja egyre tökéletesebbé vált. A körülmé
nyes fúvó eljárást felváltották a gázvetés-, illetve lövés kü
lönböző módozatai: speciális gázvetök (Livens-, majd Stokes-
féle vetők) alkna- és ágyúgránátok. Ilyen módon nemcsak az 
első vonalakat, hanem több kilométernyi mélységben a -mö
göttes területeket is el tudták gázzal árasztani. 
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L i b r a . VECYI MARCANYACOK GYA'RTAUA A I 1914-18. ÉVEKBEN. 

A vegyi harcanyagokkal töltött gránátok könnyebb meg
különböztetése oéljából a németek az ingerlő gázokkal töltött 
lövedékeket kék, a fojtó gázzal töltötteket zöld, a mustárgázt 
tartalmazókat pedig sárga kereszttel jelölték meg. Ezt a jel
zést később magukra a vegyi harcanyagokra is átvitték és 
kék-, zöld-, illetve sárga keresztes gázokról beszéltek. 

Az I. világháború leggyakrabban haJsználjt vegyi harc
anyagai ilyen csoportosítással a következők voltak: 

Kékkeresztesek: Klark I. és II. 
Zöldkeresztesek: foszgén, peranyag, klórpikrin, klór. 
Sárgakeresztes: mustárgáz. 

38 2. alatt i. m. 3. (idézve M. Prentis: Chemicals in War c. könyvéből, 1. 
ábra ugyaninnen) 
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A vegyiharc módszerei közül a tüzérségi gázlövés bizo
nyul t a leghatásosabbnak, ezért — kezdeti idegenkedés után 
— 1918-ra, szinte minden nagyobb hadművelethez gázlövedé
keket is igényeltek, illetve gondoskodtak a megfelelő vegyvé
delmi felszerelésiről. 

1917 október—novemberben, az osztrák—magyar—német 
„Délnyugati Arcvonalparancsnokság" által az olaszok ellen in
dított offenzíva (12. isonzói csata) előtt 238 000 gázálarcot hal
moztak fel. Az offenzívát bevezető tüzérségi előkészítés októ
ber 24-én, hajnali 2 órakor kezdődött, 6 óra 30 percig a tüzér
ség gázlövést hajtott végre és csak ezután kezdődött el a reg
geli 8 óráig tartó romboló tűz. 

Verdunnél a szemben álló felék egyik heves csatanapon 
24 óra alat t 100 000 gázgránátot lőttek ki. 

1918^ban, a második Marne-i csatában, a németek tüzérségi 
lőszerének 80 százaléka, az amerikaiakénak 40 százaléka gáz-
lövedék volt. 

A keleti arcvonalon is több ízben alkalmaztak vegyi harc
anyagokat a szembenálló felek. A fojtó hatású klórpikrint a cári 
orosz hadsereg használta első ízben, 1916-ban.39 

Az I. világháború során a tüzérségi gázlövésnek pontos, 
tételes szabályai alakultak ki. Minthogy a gáztámadás sikeré
nek kulcsa a meglépésben rejlett, a tüzérség gyakran hajtott 
végre ún. gázrajtaütéseket. A sokféle egyéb módszer közül, 
érdekessége miatt, az ún. gáz-brdzáns lövés külön említést é r 
demel. Ez esetben a brizáns (romboló) gránátokkal megkezdett 
tüzelést fokozatosan gázgránátokkal egészítették ki; ugyanis a 
brizáns gránátok detonációja elleplezte a gázlövedékek jelleg
zetes pukkanását, ezért az ellenfél csak akkor vette észre a gáz 
jelenlétét, amikor már belélegzetté azt. 

Természetesen, mind az egyéni, mind a tömegvegyvéde-
lem kénytelen volt rohamléptekkel felzárkózni az egyre n a 
gyobb tömegben és változatosságban bevetett vegyi harc
anyagokhoz. 

Az első ypern-i gáztámadás az entente-csapatokat még a 
legegyszerűbb vegyvédelmi eszközök nélkül találta, míg a n é 
meteket már ellátták az ún. „nedves gázálarc" legegyszerűbb 
formájával, az „antiklór" (nátriumtioszulfát) oldatába ázta-

39 Az I. világháborús vegyiharc-cselekmények számszerű adatai: 
Hadtörténelmi Közlemények. 
Hadtört. Int. kiad. Bp. 1954. II. k. 288, o. és Szemelvények a magyar had

tört, tanulmányozásához. 
Hadtört. Int. kiad. Bp. 1955. H. k. (idézve és 1. bővebben Pilch Jenő: A 
világháború története. 309—321. o.) 
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tot t gézcsomaggal, melyet egyszerűen az orr és a száj elé ta r 
tottak. A lovak fejére két zabostarisznyát húztak és közéjük 
helyezték el az antiklórral átitatott gézréteget. Ezután gyors 
fejlődés következett, melynek során a németek már 1915 vé
gére rendelkeztek a megfelelő szűrőbetétekkel ellátott „száraz" 
gázálarccal; ez már egyenes elődje volt a jelenleg is haszná
latos gázálarcoknak. A mustárgáz alkalmazása után pedig meg
jelentek a különböző, az egész testet takaró gázvédő öltöze
tek is.40 

A gázháború mérlege: az I. világháború közel huszonhat 
és fél millió sérültjének és elesettjének 4,8 százaléka, kb. 1,3 
millió volt a gáztól sérült, illetve meghalt katona. A viszony
számok hadviselő felek és arcvonalszakaszok, illetve ütközetek 
szerint nagy eltéréseket mutattak, pl. az amerikai hadsereg 
összsérültjeinek 26,8 százaléka volt gázsérült és voltaik csata
napok, amikor a gázsérültek aránya elérte a 65 százalékot is. 

Egy statisztikai összeállítás így tüntet i fel az I. világhá
ború nyugati arcvonalán a vegyi harcanyagok részesedését, szá
zalékos arányban, az összes sérültek, illetve az egyéb fegyve
rek által elpusztultak tömegéből/'1 

O r s z á g 
Összes sérültből Meghalt 

O r s z á g 
Gázsérült Egyéb sérült Gázsérült Egyéb sérült 

Németország 

Franciaország 

Anglia 

Amerika 

3,5 % 

3,5 % 

8,1 % 

26,8 % 

96,5 % 

96,5 % 

91,9 % 

73,2 % 

4,5 % 

3,5 % 

4,3 % 

2,0 % 

36,5 % 

32,0 % 

24,0 % 

25,8 % 

Természetesen, léteznek egyéb, ettől némileg eltérő sta
tisztikák is. 

A táblázat azt mutatja, hogy aránytalanul kisebb volt a 
gázsérültek számaránya az egyéb sérültekéhez képest, illetve, 
hogy a gázsérültek közül lényegesen kevesebben haltak meg, 
mint az egyéb fegyverek sérültjei közül. 

40 Az egyéni- és tömeg-vegyvédelemre, valamint a vegyi harcanyagok fel
derítésére vonatkozó adatokat 1. bővebben: 

Ministère de la Défense Nationale: 
Instruction technique sur la protection contre lés gaz de combat. 
Éditions Berger-Levrault, Paris, 1954. es 2. alatt i. m. 44—89. o. 

41 2. alatt i. m. 4. o. 
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Tévedés lenne, ha ennek alapján a vegyi harcanyagok j e 
lentőségét lebecsülnénk — vagy éppen „humánus" harcesz
közöknek tekintenénk őket. Ugyanis ezek a statisztikák min
den bizonnyal nem tükrözhették híven a való helyzetet, hiszen 
a vegyiháború csak 1915-ben indult meg, viszont az egyéb 
fegyverek már 1914 és 1915 közt is bőven arattak, továbbá 
a kórismézés bizonytalansága miatt (ne felejtsük el, hogy 
eddigelé ismeretlen, új kórformákat jelentettek a vegyi s é rü ' 
lések), a pontos osztályozás sokáig nagyon labilis lehetett. Nem 
jellegzetes kórformák összetévesztésre is bőven alkalmat adhat
tak. Ezenkívül köztudomású minden statisztikai módszer sok, 
a szubjektivitásból eredő hibaforrása is.42 

Az 1914-es Magyar Tanácsköztársaság Vörös Hadserege is 
felkészült arra az eshetőségre, hogy ellenfelei vegyi harcanya
gokat alkalmazhatnak. A Hadügyi Népbiztosság 1919. május 
10-én „Gázvédelmi Intézkedést" adott ki, amely részletesen 
felsorolta a gázvédelemmel kapcsolatos kiképzési tennivalókat 
és meghatározta a gázsérülteknél alkalmazandó elsősegély
nyújtás szempontjait. A magyar Vörös Hadsereg hadműveletei 
folyamán egyébként említésre méltó vegyiharc-cselekmények
re nem került sor.43 

A Népszövetség, okulva a háboiús tapasztalatokon és elő
re látva, hogy mit jelent alz, ha a jövő totális háborújában, a 
célbajuttatás eszközeinek tökéletesedésével, a hátországok véd
telen polgári lakossága is megismerkedik a vegyi háború bor
zalmaival — az 1925. június 17-i, genfi jegyzőkönyvben hatá
rozottan állást foglalt a fojtó, mérgező vegyi harcanyagok, sőt 
a biológiai háború ellen is. De nem tiltotta el sem a köd
képző, sem a gyújtóanyagok használatát. 

Jellemző viszont, hogy a résztvevő 44 állam közül csak 
38 írta alá a jegyzőkönyvet és a 38 aláíró közül is csak 28 rat i 
fikálta azt. Az aláírók és ratifikálok sorában ott találjuk a 
fiatal szovjet államot is. 

A két világháború közti időben, az egyre fokozódó fegy
verkezési verseny során, a nagyhatalmak — tekintet nélkül a 
genfi konvenciókra — az egyéb fegyverfajták fejlesztése mel
lett jelentős energiát fordítottak a vegyi fegyver tökéletesíté
sére is. 

Az első imperialista világháború bebizonyította, hogy a 
vegyi harcanyag félelmetes fegyver. Ezért egyrészt a már k i -

42 dr. Telbisz Albert: Harcgázbetegségek kór- és gyógytana. 
Honv. orvosok Tud. Egy. kiad. Bp. 1938. 106. o. 

« Szemelvények a magyar hadtört, tanúim. 
45 Orvosi Hetilap, Bp. 1963. 18. szám, 843. o. 
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próbált vegyi harcanyagokat tökéletesítették, előállításukat 
racionalizálták, az alkalmazás, a oélbajuttatás módjait korsze
rűsítették, másrészt a nagy kísérletezési lehetőségekkel és nagy 
termelési kapacitással rendelkező vegyiüzemekbein olyan új 
vegyi harcanyagokat kísérleteztek ki, melyek már igen kis 
mennyiségben mérgezőek, kórélettani hatásuk újszerű és ezért 
a megszokott védekezési módok velük szemben elégtelenek. 

így például kidolgozták a gázfelhő kialakításának a nehéz
kes fúvó eljárással szemben technikailag sokkal könnyebb 
módszerét, ingerlő és mérgező hatású füstgyertyák alkalma
zásával. Ezeknek kezeléséhez nem kellett speciálisan képzett 
személyzet és kedvező meteorológiai viszonyok mellett gazda
ságosabbnak ígérkeztek a tüzérségi gázlövésnél. 

A vegyi háború szolgálatába állították a repülőgépet is; 
különféle űrméretű gázbombák készültek, a folyékony vegyi 
harcanyagokat légi permetezéssel szándékoztak célbaj uttatni. 
(Erre utal az amerikai lewisit „halálharmat" elnevezése is.) 
Már a rakéta felhasználására is gondoltak; például a szovjet 
rakétasorozatvető (Katyusa) 130 mm űrméretű lövedékét ve
gyi harcanyaggal is meg lehetett tölteni, kb. 3,5 liter vegyi harc
anyag befogadására volt alkalmas. 

A védekezés eszközei is tökéletesedtek; a különböző gáz
álarcok, gázvédő eszközök — öltözetek, gázsebcsomagok mel
lett előállították az első, valóban oki kezelést .lehetővé tevő 
gyógyszert a lewisit ellen (British Anti Lewisit) — magyar 
megfelelője, a Dicaptol. Kialakították a gázbiztos óvóhelyeket, 
kidolgozták a vegyi harcanyagok felderítésének módszereit. Ä 
vegyvédelem önálló fegyvernemmé nőtt. 

A hadseregen kívül, a polgári életben is, kötelező tanfo
lyamokon oktatták a vegyi harcanyagok tulajdonságait és az 
ellenük való védekezést. A különböző államok hadseregeinek 
gyakorlatain a vlegyi harcanyagok alkalmazásának feltevése 
gyakran szerepelt, sőt a polgári lakosság részére is tartottak 
ilyen gyakorlatokat. 

A vegyi háborúra való felkészülésben a fasiszta nagyha
talmak jártak az élen. Az I. világháború után elsőnek Olasz
ország élt az „ultra posse nemo obligatur" elvével és az 1935— 
36-os olasz—abesszin háborúban gátlás nélkül alkalmazott ve
gyi harcanyagokat, noha a modern haditechnika minden egyéb 
vívmányát is felvonultatta a primitíven felszerelt abesszinek 
ellen. Talán attól tartott Mussolini, hogy megismétlődik az 
1396-os aduai sfzégyen, amikor a négus mezítlábas katonái 
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megsemmisítettek egy kitűnően felszerelt olasz expedíciós had
sereget? 

A náci Németország hatalmas vegyiipara nagy mennyi
ségben gyártott vegyi harcanyagokat, beleértve annak legmo
dernebb fajtáit is, például, a tabunt. 

A Szovjetunió, mint a genfi egyezmény egyik aláírója, 
ismételten kijelentette, hogy vegyi fegyvereket csak válasz
csapásként fog alkalmazni.. 

A II. világháború folyamán — bár az előjelek szerint vár
ható volt — vegyi harcanyagok komolyabb mérvű alkalma
zására (természetesen, nem számítva a gyújtó- és ködképző 
anyagokat), nem került sor. Francia katonai szakértők véle
ménye szerint: vLes gaz n'ont pas été utilisés au cours du 
dernier conflit, mais leur menace a pesé sur tous les belligé
rants pendant toute le durée de la guerre 1939—1945."Vl 

Ennek egyik lehetséges magyarázata abban kereshető, 
hogy a II. világháborúban hiányzott, vagy csak átmenetileg 
létezett az I. világháborúra annyira jellemző állásháború. Olyan 
felszerelés viszont hiányzott, amely a támadó fél számára le
hetővé tet te volna a szennyezett terep leküzdését nagy veszte
ségek nélkül. 

Ezenfelül, a német fasiszták számára nyilvánvaló volt, 
hogy amennyiben harci gázt alkalmaznak, erélyes megtorlás
ban lesz résizük. 

Kiterjedten alkalmazták viszont a német koncentrációs tá
borokban, a védtelen deportáltak kiirtására a cyclon nevű gázt. 
A mérgezett nyilak emlékét elevenítették fel azok a kísérletek, 
melyeket a nürnbergi perben halálraítélt Joachim Mrugowski 
orvosprofesszor végzett äkonitin-nitráttal mérgezett pisztoly
lövedékekkel a sachsenhausenii koncentrációs tábor hadifog
lyain.45 

Annál nagyobb számban alkalmazták a legkülönbözőbb 
gyújtóharcanyagókat. Az I. világháborúban is használt, gyúlé
kony sárga foszfor valósággal reneszánszát élte. A foszforos 
lövedékeken, gyújtólapokon stb. kívül, fő alkalmazási területe 
a gyújtóbomba volt. Az angolok, hogy hatását fokozzák, nyers
gumival kombinálták; a robbanáskor szétfreccsenő gumis
foszfor mindenhová odatapadt és amúgy is nehéz oltását az 
égő gumi undorító szagú, izgató füstje is akadályozta. Az égési 

44 ,,A legutóbbi konfliktus folyamán nem alkalmaztak harcigázokat, azonban 
bevetésük lehetőségének fenyegetése a hadviselők felett függött az egész háború 
alatt 1939-től 1945-ig." 

40. alatt i. m. 13. o. 
45 o rvos i i Heti lap, Bp. 1963. 18. szám, 848. o. 
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sebből felszívódó foszfor mérgezést okozott, ilyen értelemben 
a foszforos gyújtóeszközök mérgező vegyi harcanyagok is vol
tak. Mellettük nagy mennyiségben alkalmazták a „termit"-
keverékeket, illetve a termit tel töltött, igen nagy hőfokon 
elégő alumínium-magnézium ötvözetből készült „elektron
bombákat". 

Harckocsik, erődített állások ellen, a szárazföldi csapatok 
fontos fegyverei voltak az I. világháborúból jól ismert láng
szórók tökéletesített változatai. A harckocsi-elhárításban sok
szor sikerrel alkalmazták az egyik legrégibb és legegyszerűbb 
eszközt, a benzinnel töltött gyújtópalackot is.46 

A II. világháború után ismét egy minden eddiginél szédü
letesebb iramú fegyverkezési verseny kezdődött. Megismerke
dett a világ a „tömegpusztító fegyverek" fogalmával. Ezek so
rában a termonukleáris, a biológiai fegyver mellett harmadik
nak ott találjuk a vegyi harcanyagokat is, bizonyítva ezzel azt 
a kétes rangot, melyet ez a fegyverfajta történelme során ki
vívott magának. 

A vüág különböző részein időnként a fellángoló „helyi 
háborúk" közül Koreában hallatott ismét magáról a vegyi há
ború; Van Fleet tábornok 1951 szeptember—októberi őszi 
offenzívája során az amerikai hadsereg mérgező gázzal töltött 
gránátokat is alkalmazott. 

Ugyancsak a koreai háborúban vetette be először az USA 
hadserege az eddig ismert legpusztítóbb hatású gyújtófegy
vert, a bombában és lángszóróban egyaránt felhasználható 
napalm-ot. 

A szocialista világrendszer ellen új háborúra készülő im
perialista nagyhatalmak „ . . .mindenekelő t t a tömegpusztító 
fegyverek. . . gyártásának jelentős növelését szorgalmazzák. 
Egyidejűleg erőteljes ütemben dolgoznak új típusú atom, hidro
gén, vegyi és bakteriológiai fegyverek előállításán"/'7 Ugyanis 
a nyugati katonai szakértők szerint, a tömegpusztító fegyve
rek, a stratégiai légierő és az irányítható rakétalövedékek 
együttes alkalmazásával érhető el korszerű háborúban az erők 
és eszközök legracionálisabb felhasználása. 

Nem célja e közleménynek, hogy tételesen sorra vegye, 
milyen mértékben tökéletesedtek a vegyi harcanyagok napjaink 
hadi-vegyiüzemeinek boszorkánykonyháiban. Csak ízelítőül né
hány adat az (egyébként helytelen általánosítással) „idegmér-

46 Bővebben 1. Kiss Dénes : Gázvédelem. 
Bp. Műsz. Egy. Hadm. K a r á n a k jegyzete, 1951. II. k. 262—271. o. 

47 Mustéin ezds j — Szlobogyenko vőrgy. : A burzsoá had tudomány . Zr ínyi 
kiad. Bp. 1959. 304. o. 
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geknek" nevezett anyagokról, melyeknek legismertebb képvi
selői a DFP {diizopropil-fluorfoszfát) és az MFA (metil-fluora-
cetát) típusú vegyi harcanyagok. 

Ezek a szervezetbe jutásuk alkalmával semmiféle áruló 
ingerhatást nem keltenek és egyaránt jól szívódnak fel a tü 
dőből, az emésztőrendszerből, a bőrről, vagy a nyálkahártyák
ról. Bizonyos ,,freon"-vegyületekkel kombinálva, órákig, na
pokig lebegő permet képezhető belőlük és mivel vízben jól ol
dódnak, kitűnően felhasználhatók ivóvíz mérgezésére, így 
nagyméretű szabotázsakciók végrehajtására. 

Mérgező hatásuk minden eddig ismert vegyi harcanyagét 
felülmúlja. Bizonyítéka ennek egy véletlen laboratóriumi mér
gezési eset; a mérgezett bőrére mindössze 2 milligrammnyi 
Sarin került és bár 5 perc múlva lemosta, mégis 3 hétig súlyos 
beteg volt, s csak hónapok múlva gyógyult meg.48 

Az idegmérgekkel távolról sem zárul le a legmodernebb 
vegyi harcanyagok sora; például ide tartoznak már a „halluci
nogén anyagok" is (lizergsav-származé'kok), melyekkel e lmebe
tegség tüneteit lehet előidézni. 

A nyugati katonai teoretikusok a tömegpusztító fegyve
rek — köztük a vegyi harcanyagok — váratlan és nagytömegű 
bevetését gazdaságossági, sőt bizonyos álhumanizmusnak ne 
vezhető érvekkel is indokolják: „A villámháborús elmélet h í 
vei azzal érvelnek, hogy a korszerű tömegpusztító eszközök az 
ellenségnek rövid idő alatt hatalmas veszteségeket képesek 
okozni, továbbá, .hogy az ilyen háború előnyösebb, mint a hosz-
szantartó háború, kevesebbe kerül és kisebb veszteségekkel 
jár."4» 

Ismeretesek az imperialista körökben olyan vélemények 
is, hogy a vegyi és a biológiai hadviselés előnyben részesítendő 
a termonukleáris háborúval szemben, mer t „csak" az élő erőket 
pusztítja el, az épületek, az ipari és kulturális létesítmények 
viszont megmaradnak. 

Beláthatatlan pusztító erőt képviselnek napjaink vegyi 
harcanyagai. Léteznek, de egyelőre csupán raktárakban. Hogy 
alkalmazásukra sor kerül-e, az attól függ, hogy sikerül-e az 
imperialistáknak az új világháborút kirobbantaniuk. Valameny-
nyiünk kötelessége, hogy lefogjuk az új háborúra spekulálók 
kezét, s ezzel az örök enyészetnek adjuk át napjaink e félel
metes fegyverét is. 

48 Bővebben 1. dr. Kenéz o. alez., dr. Dávid o. alez., dr . Szigyártó o. alez. 
és dr. G y a r m a t i gy. szds . : Katonai toxikológia és eü . vegyvédelem. 

M. N. EÜ. Szolg. k iad. Bp. 1960. 41—56. O. 
49 47. a l a t t i. m . 280. o. 
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SZEMLE 

GOSZTONYI PÉTER: 
A BUDAPESTI CSATA 1944—45-BEN 

Peter Gostony: Der Kampf um Budapest 1944—45. — Wehr-
v/issensohaftliche Rundschau, 1963. 10. sz. 575—585., 11. sz 
654—672., 12. sz, 729—739., 1964. 1. sz. 46—61., 2. sz. 92—105., 

3. sz. 181—190. p. 

A magyar származású szerző cikksorozata Budapest 20 év 
előtti esztelen és tragikus erődharcát ismeťteti nagyon gazdag 
forrásanyag felhasználásával. A források legnagyobbrészt a 
harcokban részt vett magasabb parancsnokok emlékiratai, a 
nyugatnémet állami levéltárban talált iharctéri naplók, az egy
kori fasiszta lapok és haditudósítások. Ezt az anyagot össze
veti a semleges országok forrásanyagával (svájci haditudósí
tások stb.) és a szovjet hadtörténetírók e kérdésre vonatkozó 
irodalmával s a Magyarországon megjelent könyvekkel és cik
kekkel is. — A forrásanyagot személyes megkérdezésekkel 
egészítette ki. A budapesti és magyarországi harcok német ma
gasabb parancsnokai ugyanis legnagyobbrészt ma is életben 
vannak és nyilatkozataikkal igyekeznek utólag igazolni — ha 
politikailag nem is lehet — legalább katonai szemszögből a 
harcok szükségességét és a végrehajtott hadműveletek helyes
ségét. Legfeljebb a Wehrmacht legfőbb vezetőit vagy csak ma
gát Hitlert hibáztatják. A Nyugaton élő magyar tábornokok 
hasonlóképpen nyilatkoznak azzal a különbséggel, hogy a né
met vezetés hibáira is felhívják a figyelmet. 

A cikk végkövetkeztetésében felteszi a kérdést, szükséges 
volt-e a magyar fővárost feláldozni, nem lehetett-e megtaka
rítani a második Sztálingrád szenvedéseit. 

A szerző egyértelmű feleletet nem ad saját kérdésére, bár 
hivatkozik Rómára, melyet nyílt várossá nyilvánítottak és 
onnan a fasiszta csapatokat kivonták, s Bécsre, melyet 7 nap 
alatt feladtak. 
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Hitler — írja Gosztonyi — a magyar főváros kíméletlen 
feláldozásával kétségkívül elérte, hogy az erőd 51 napos ost
roma idején nem- kevesebb, mint 20 szovjet hadosztályt, több 
nehézfegyverzetû magasabb köteléket és közel 1000 repülőgé
pet vont oda és kötött le, ezzel megakadályozva a Vörös Hadse
reg előnyomulását Ausztria felé. Malinovszkij marsall hasonló 
szívóssággal harcolt Budapest felszabadításáért. Gosztonyi sze
rint, ahogy Pfeffer von Wildenbruch SS tábornok, a budapesti 
erőd parancsnoka nem kímélte a hidakat, műemlékeket Buda
pesten, úgy nem, volt meg a lehetősége erre Malinovszkij mar
sall katonáinak sem. 

Ennek a párhuzamnak a helyességén ma már vitatkoznunk 
is fölösleges, ezek ellenére a cikksorozat alapos és értékes 
munka. 

A cikk érdeme főleg a harchelyzet pontos ismertetése, a 
magasabb parancsnokok elhatározásainak és a végrehajtott 
hadműveleteknek világos elemzése és a hibák leszűrésére való 
törekvés, egyes véleményünkkel ellentétes nézetek ellenére is. 

Az általános politikai kép megfestése is jószándékú. Nem 
részletezi, de utal a nyilasok rémuralmát megelőző időszak 
politikai eseményeire és már a bevezetőben céloz arra, hogy a 
zavarosagyú Szálasi a Horthy-rendszer hibái nélkül nem ke
rülhetett volna hatalomra. A ,,nemzetvezető" a fasizmus vég-
vonaglásának meghosszabbítása érdekében az egész magyar 
népet és vele együtt a fővárost is áldozatul dobta, saját maga 
pedig behunyta szemét csőcselék-pártja gaztettei fölött, hogy 
Magyarország nyugati csücskében hétkötetes életművét meg
írhassa. 

Kiemeli a cikkíró, hogy a magyar nép undora napról nap
ra nőtt a német -fasisztákkal szemben, de nem volt olyan erő, 
mely képes lett volna szervezett ellenállásra, különösen ka
tonai téren. A függetlenségi front által vezetett katonai ellen
állást sem készítették elő megfelelően, az emberek passzív kö
zönyével szemben a fasizmus teljes gépezetét mozgósította. 

A főváros felszabadításáért folyó hadműveletet a szerző 
a következő fejezetekben ismerteti: 

1. Támadás Budapest kapujáig: A mindkét részről nagy 
veszteséggel járó, de szovjet győzelemmel folytatódó debre
ceni páncélos csaták után Malinovszkij marsall, a 2. Ukrán Front 
főparancsnoka a szovjet hadászati elvek alapján nem hagyta 
az ellenséget lélegzetvételnyi pihenéshez sem. Támadási front
jának felére csökkentése után, gazdag tartalékokkal felfris
sítve folytathatta előnyomulását a 3. és 4. Ukrán Front sike-
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res támogatása mellett. A Friessner vezérezredes által vezetett 
magyarországi német Déli hadseregcsoport kötelékei ezzel el
lentétben szeptember óta felváltás nélkül harcoltak, a gyalog
ság felmorzsolódott, hiányzott a páncélelhárítás, de a páncélos 
hadosztályok harckocsi állománya is a minimálisra csökkent. 
A németek égető gyalogság hiánya ellenére ki kellett vonni a 
védelemből az elcsigázott és harcolni nem akaró 3. magyar had
sereg gyalogos kötelékeinek töredékeit, mivel az éppen rajtuk 
keresztül történt betörés után a front megingott és Budapest 
elfoglalása küszöbön állónak látszott. Ezt a Breith-féle III. pán
célos hadtest átmenetileg meg tudta akadályozni. 

Gosztonyi Péter ennél a résznél kiemeli Tolbuhin marsall 
3. Ukrán Frontjának és Tito partizánjainak sikeres jugoszlá
viai hadműveletét. A 3. Ukrán Front Weichs vezértábornagy 
balkáni , ,F" hadseregcsoportját kettévágta és nagy részben 
felszámolta, Malinovszkijnak igen nagy segítséget nyújtva. 

Friessnert idézve hangsúlyozza, hogy a harc egyenlőtlen 
volt. 100—200 fős német zászlóaljak, 4—5 harckocsival rendel
kező páncélos hadosztályok álltak szemben a túlerőben levő 
szovjet hadosztályokkal, mert a Wehrmacht főparancsnoksága, 
Hitler és Göring tervel szerint minden tartalékot az ardennes-i 
offenzívához csoportosított át, így minden operatív tervről le 
kellett mondani. 

2. A 3. Ukrán Front áttörése a Dunán: A megfogyatkozott 
magyar hadosztályok a Dunavonal védelmében teljes létszám
nak megfelelő védelmi körleteket kaptak. 5 és fél névleges 
hadosztály, kiképzetlen emberekkel 200 km széles arcvonalat 
védett. Sarohin altábornagyra a szovjet 57. lövészhadsereg pa
rancsnokára hivatkozva állapítja meg Gosztonyi, hogy bár k e 
vés volt a harckocsi és a rohamlöveg a szovjet oldalon, de a 
folyón való átkelés gazdag tapasztalataival rendelkezve s nagy 
légiflotta támogatással, Mohácsnál sikeresen áttörték a Dunán 
és Pécs elfoglalása után mélyen benyomultak a Dunántúlra. 
A 4. gárdahadsereg (Zaharov hads. tbk.) pedig északra Buda
pest irányába támadott. 

3. Budapest körülzárása: A magyar csapatok felbomlása és 
a Duna, valamint a Balaton közti területen levő kisszámú n é 
met erő tette lehetővé, hogy a szovjet hadsereg 20 hadosztály-
lyal törjön északra és a Margit-védővonalat menetből kísé
relje meg áttörni. Az állások műszakilag gyengék és kiépítet
lenek voltak, víz alatt álltak és kiképzett védőőrségük nem 
volt. 

Mialatt az 57. lövészhadsereg északnyugat, a 4. gárdahad-
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sereg észak irányába nyer t tért, Malinovszkij 2. Ukrán Frontja 
az ipolysági reteszállás megsemmisítése után Vácot foglalta el 
s egyidejűleg a szlovák határ felé tört. 

Ercsinél sikerült a 2. és 3. Ukrán Frontnak felvenni az ösz-
szeköttetést, a Duna víztükre alatt kiépített pontonhídon át. 
Hitler Budapest körülzárásának megakadályozására déli irá
nyú ellentámadást tervezett „Spätlese" fedőnévvel, ezt azon
ban a sáros, esős idő miat t el kellett halasztani. Ehelyett el
hamarkodott és a harcászati szabályzatoknak ellentmondó in
tézkedést hoztak a Börzsöny hegységben támadt újabb veszé
lyes helyzet felmentésére. A páncélgránátosokat megfosztot
ták páncélosaiktól és alighogy ez megtörtént, Tolbuhin csa
patai december 20-án áttörték a Margit-állást. 

A szovjeteknek sikerült kimélyíteni a támadást és decem
ber 25-én a bécsi út átvágásával bezárult a gyűrű Budapest 
körül. 

Hitler megrögzötten ragaszkodott — Guderian emlékira
tai szerint —- Budapest „felszabadításához", melynek politikai 
jelentőséget tulajdonított, utolsó csatlósát „nem akarta cser
ben hagyni". 

4. A budapesti helyzet: Korabeli újságok és naplók alap
ján jellemzi Gosztonyi. 

A kormány és a főbb nyilas vezetők a veszély láttán — 
amíg lehetett — menekültek, „evakuálva" a többi kincs közt 
a Nemzeti Bank 9 milliárd aranypengőjét. 

Ebben a fejezetben veti fel Gosztonyi a 'budapesti védők 
számbeli erejére vonatkozó ellentétes véleményeket. A szov
jet források 180—200 ezer emberre, a német szerzők 40 ezer 
főre becsülik a védők létszámát. Von Wildenbruch SS tábor
nok, az erőd parancsnoka szerint csak 30 000 fő volt a német 
és 7000 fő a magyar csapatok létszáma. A cikkíró valószínű
sítve 70 000 főt állapít meg az I. magyar hadtest rádiétávira-
tára hivatkozva. 

5. Felmentési törekvések: Budapest felmentésére három 
sikertelen kísérletet tettek a németek, ezek közül kettő majd
nem elérte a fővárost. 

Hitler nem nyugodott bele a magyar főváros és a körül
zárt csapatok elvesztésébe. Felmentésükre ellentámadást szer
vezett azzal a további céllal, hogy a szovjet csapatokat ketté 
vágja és katlanban semmisítse meg. Ehhez új páncélos köte
lékekre volt szükség. Varsó térségéből és Hollandiából Magyar
országra szállított Gille páncélos csoport (IV. SS. pc. hdt.) hat 
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páncéloshadosztály erővel, köztük a „Wiking" és „Totenkopf" 
hadosztályokkal, rejtve történt szállítás és átcsoportosítás után 
nagy erők bevetésével támadott a Dunántúl északi felén, köz-
vétlen a Dunától délre balszárnnyal a folyóra támaszkodva. 
A meglépést kihasználva, a támadás nagy tért nyert, Zaharov 
hadseregtábornok 4. gardahadserege mégis fel tudta tartani 
a támadókat. 

Malinovszikij a Duna északi oldalán folytatta támadását, 
ezzel erőket vonva el a Budapest felmentésére irányuló had
műveletből. A német csapatok igen súlyos veszteségek ellenére 
is folytatták a támadást. A Wiking hadosztály egészen Pilis
szentkeresztig jutott el (21 km-re Budapesttől), de itt kiful
ladt. 

Az északi irányból történő kísérlet kudarca után Hitler 
déli irányból erőszakolt újabb felmentést, a Philipp csoport 
vállalkozásában. A támadás célja a Dunához való áttörés 
volt, majd északra fordulva, felgöngyölíteni a szovjet támadó 
hadsereget. A németek Székesfehérvár visszafoglalása után ki
jutottak a Dunához, a Philipp csoport észak felé fordulva, 20 
km-re jutott Budapesttől. A 26. szovjet gárdahadsereg azonban 
déli irányú ellentámadással kettévágta a német előnyomulást. 
A „Wiking" hadosztályt katlanban megsemmisítette s ezzel a 
németeknek a felmentési kísérletekről végleg le kellett mon
dani. 

6. Budapest végső harca: Wildenbruch tábornok kitörésre 
készült elő. Ellátási gondjait a légihídkudarc fokozta, lőszer
es üzemanyaghiánya miatt a harckocsikat fel kellett robban
tania. 

Budapest már csak füstölgő romokból állt. 800 ezer éhező, 
elcsigázott polgári személy, villany, víz, gáz nélkül. A sebe
sültek orvosi kezelés hiányában elvérezték. 

7. A kitörési-kísérlet kudarca: A várt felmentő sereg 
tehát nem érkezett meg. A szovjet támadások sikere nyomán 
Hitler kénytelen volt Pest feladását január 12-én elrendelni, 
a Budáról való kitörésre pedig február 11-én adott paran
csot. A Wildenbruöh tábornok által előkészített kitörést nem 
sikerült meglepésszerűen végrehajtani. Hullahegyeken át csak 
keveseknek (a Feldherrnhalle pc. gr. hadosztályból 785 főnek) 
sikerült Zsámbéknál felvennie az összeköttetést a német csa
patokkal. 

A budapesti „erődöt" felszámolták s ezzel a magyarországi 
hadműveletek is gyorsabb ütemben folytatódhattak. 

658 



A cikk tömör és alapos összefoglalása a Budapest felsza
badításáért folyó harcoknak. Tárgyilagosságra való törekvése 
ellenére is kitűnik az a szándéka, hogy a harcokban részt vett 
egykori német parancsnokok menteni kívánják egyrészt po
litikai felelősségüket, másrészt pedig csökkenteni akarják a 
szovjet hadsereg eredményeit, hangsúlyozva, hogy elcsigázott, 
kisszámú, csökkent fegyverzetű német csapattöredékek védtek 
a felbomlásban levő magyar hadsereg helyett is, a felfrissített 
és elegendő tartalékokkal rendelkező szovjet hadsereggel szem
ben. 

Windisch Aladárné 
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LEIPNIKER ARTÚR MÉRNÖKŐRNAGY: 

SUGÁRFELDERÍTŐ ÉS SUGÁRELLENŐRZÖ 
MŰSZEREK 

A második világiháború végén, 1945 augusztusában az egész 
földön futótűzként terjedt el a hír : az Amerikai Egyesült Álla
mok légiereje egy ismeretlen, minden eddig alkalmazott fegy
ver hatását ezerszeresen felülmúló bombát — atombombát — 
dobott a már térdrekényszerített Japán két békés városára, 
Hirosimára és Nagaszakira. A fegyver borzalmas hatásából a 
romboló lökéshullám és a hatalmas tűzvészeket okozó fénysu
gárzás a robbanás pillanatában jelentkezett, de a radioaktív 
sugárzás a több mint húsz évvel ezelőtt bekövetkezett robba
nás óta még ma is szedi áldozatait. Az imperialisták esztelen 
fegyverkezése következtében a hirosimai atombomba óta az 
egész világon felhalmozott hasadó anyagkészletek állandóan 
fenyegetik a világ békéjét. Ezért szükséges mindenki számára 
az atomvédelem rendszabályainak ismerete, amelynek egyik 
feltétele, hogy a radioaktív sugárzás hatásmeohnizmusa mel
lett ismerjük a radioaktív sugárzás észlelésére és mérésére szol
gáló eszközöket, a sugárfelderítő és a sugárellenőrző műsze
reket. 

A szerző munkájában ismerteti a katonai gyakorlatban 
használt hordozható műszereket, de a könyv hasznos tudni
valókat ad azoknak is, akik hivatásuk gyakorlása során kerül
nek a radioaktív sugárzással kapcsolatba, nem különben a téma 
iránt érdeklődő valamennyi olvasónak is. 

A 160 oldal terjedelmű, 83 szemléltető ábrát tartalmazó 
könyv első részében megismerkedünk a radioaktív sugárzással 
kapcsolatos alapfogalmakkal. It t a szerző csak érinti az anyag 
szerkezetének kérdéseit, majd részletesen tárgyalja a radio
aktív sugárzás lényegét és fajtáit. A vizsgálódás alapja a ra
dioaktív sugárzás és az anyag kölcsönhatása — valamint az, 
hogy a radioaktív sugárzás milyen elváltozásokat okoz az em-
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béri szervezetben. Ezek után találkozik az olvasó a könyv konk
rét ismeretanyagával: a radioaktív sugárzás észlelésének és 
m érésének kérd ései vei. 

Minden sugárzásmérő műszernek két alapvető része van: 
a sugárzásészlelő (detektor) és a mérőberendezés. A sugárzás
észlelők jelenleg használatos fajtái, illetve módszerei: az ioni
zációs detektorok, a szcintillációs detektorok, a kristálydetek
torok, a kémiai módszerek és a félvezető sugárzás detektorok. 
Ismertetésük során az olvasó képet kap előnyös és hátrányos 
tulajdonságaikról, illetve alkalmazásuk célszerűségéről. 

A szerző a munkán belül lehetőleg teljességre törekszik, 
ezért a műszerek konkrét tárgyalása előtt ismerteti a műsze
reket felépítő fontosabb elektronikus alkatrészeket és áram
köröket. Ezek a műszertechnikában használt egyszerű ellen
állások és kondenzátorok mellett az elektroncsövek, tranzisz
torok és diódiák. De ide tartoznak az áramforrások, a feszült
ségátalakítók, az impulzusszámlálók és a különféle elektromos 
kapcsolások is. 

A műszerek első csoportja: az egyéni sugáradagmérők. Itt 
az alapvető követelmény olyan mérési tar tomány kialakítása, 
amely egyik oldalon biztosan megmutatja a megengedhető, 
másik oldalon pedig a sugársérültek gyógykezelésének alap
ját jelentő sugárértékeket. De fontos követelmények még az 
érzékenység, illetve pontosság, továbbá a használat és a kezelés 
egyszerűsége. A sugárzásmérés-technikának ezek az egyszerű 
eszközei, kivitelezési, illetve módszer szempontjából sokfélék. 
Melyiket milyen célra lehet alkalmazni, hogyan jelentkeznek 
a tábori alkalmazás követelményei és merre vezet a fejlődés 
útja — ezekre a kérdésekre kap választ ebben a részben az 
olvasó. 

Mindenfajta katonai ténykedés során alapvető követelmény 
a sugárzási helyzet konkrét és folyamatos ismerete. Az ehhez 
szükséges adatokat a megszakítás nélküli sugárfelderítés szol
gáltatja. A szerző munkája további részében a sugárfelderítés 
során használt eszközöket ismerteti. Itt a műszerek két alap
vető csoportját találjuk, a sugár jelzőket és a sugárszintmérő
ket. Előbbiek a radioaktív sugárzás kimutatásának legegysze
rűbb eszközei, a második csoportba tartozó műszerek — a su
gárszintmérők — a sugárfelderítés alapvető eszközei, mert fel
használásuk lehetővé teszi, hogy a sugárszennyezett területe
ken megjelöljük a különböző sugárszintű terepszakaszokat. A 
Vügárjelzők jelzési határait a felhasználásuknak megfelelő su-
çárszintértékre szabályozzák. 
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A sugárszintmérők mérési tartományait azok a sugárszin
tek determinálják, amelyeknek egyik oldalán az emberi szer
vezetre még nem veszélyes értékek, másik oldalán pedig azok 
az értékek állnak, amelyek még lehetővé teszik, hogy a csa
patok ilyen sugárszintű területen meghatározott körülmények 
között korlátozott időtartamban veszélytelenül ténykedjenek. 

A sugársziintmérők technikai kivitelezése terén az egy
szerű ionizációs-kamrás megoldástól a félvezető-detektoros 
megoldásig a műszerek összes jellegzetes típusait megismeri 
az olvasó. 

Az atomfegyvernek a robbanás pillanatában fellépő ösz-
szetett hatása — a lökéshullám, a fénysugárzás és a radioaktív 
sugárzásokozta károsodáson kívül nemcsak a robbanás körzeté
ben, hanem attól igen nagy távolságra is a terep és a rajta el
helyezkedő tárgyak sugárszennyezetté válnak. Ennek létrejötte 
három forrásra vezethető vissza. Az első, hogy a reakcióban 
nem vesz részt a hasadó anyag teljes tömege, hanem egy ré
sze a robbanási felhővel együtt a magasba emelkedik, majd 
visszahull a földre. A másik, hogy az uránium, polonium stb. 
kettéhasadt atommagjai új radioaktív magokat képeznek, ame
lyeket ugyancsak a robbanási felhő emel a magasba. Végül pe
dig a maghasadás és a magfelépítés során egyaránt szabad 
neutronok keletkeznek, ezek behatolnak a levegőt, a talajt ké
pező anyagok atommagjaiba és radioaktívvá teszik őket. A há
rom tényező hatásának eredménye a sugárszennyezés, amely 
hosszú időn át veszélyes a csapatokra, ezért észlelése és m é 
rése elsőrendű katonai követelmény. A mérés és egyben a 
mérésre használt műszerek működésének alapja az anyag egy
ségnyi felületén, térfogatában vagy tömegében percenként 
végbemenő bomlások száma. A szennyezettségmérő műszerek
ben a sugárzás intenzitásával arányos impulzusok keletkeznek, 
amelyeknek egyenárammá átalakított értéke mikroampermé
rőn leolvasható. Külső kivitelüket illetően a terepen használa
tos hordozható és laboratóriumokban használt szennyezettség
mérőkről beszélünk, technikai megoldás szempontjából a szám
lálócsöves és a szocintillációs-detektoros műszerek a legismer
tebbek. 

A könyv befejező részében az izotóplaboratóriumokban a 
tudományos kutatások isonán használt műszereket; tanulmá
nyozhatjuk, végül pedig megismerjük a radioaktív sugárzás 
elleni védekezés alapjait, ezen belül mind a külső, mind a belső 
sugárzás elleni védelem rendszabályait. Érinti a könyv a sugár
mentesítés és a sugárzó anyagok szállításának kérdéseit is. 
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A munka említésre méltó előnyös tulajdonságai a gazdag 
képanyag, az igen jó és érthető vázlatok, továbbá az, hogy a 
szerző a könyvhöz ügyesen kezelhető könyvjelzőt szerkesztett, 
amelyen az olvasó a radioaktív sugárzással és annak mérésével 
kapcsolatos minden alapfogalmat és mértékegységet megtalál. 

A könyv a katonai sugárzásmérés technikai teljes területét 
és részben a tudományos, valamint ipari területét is átfogja. 
A rendkívül időszerű téma iránt érdeklődő olvasónak összefog
laló képet ad a sugárzásmérő műszerek fejlettségének mai ál
lapotáról, a felhasználás lehetőségeiről és a fejlődés várható 
irányairól. 

Szabó Sándor 
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NÉHÁNY KÖNYV 
A ZRÍNYI KATONAI KIADÓ 
IV. NEGYEDÉVI TERVÉBŐL • 

Szokolovszkij marsall által vezetett szovjet szerzői munka
közösség írta a 

HADÁSZAT című munkát, amely nélkülözhetetlen segít
séget nyújt néphadseregünk tisztjeinek katonai ismereteik ki
szélesítéséhez. 

A szerzők tisztázzák a hadászat fogalmát, vizsgálják a ha
dászatnak a politikával, a gazdasággal és az erkölcsi-politikai 
tényezőkkel való kapcsolatát, elemzik a harmadik világháború 
előkészítésére irányuló modern imperialista hadászat lényegét 
és tartalmát. A könyv áttekintést ad a szovjet hadászat fejlő
déséről és jelenlegi helyzetéről, s a burzsoá katonai teoretiku
soknak a korszerű háború jellegére és megvívására vonatkozó 
lényegesebb nézeteiről. 

Szovjet szerzői munkaközösség műve a 
MAGYARORSZÁGI FELSZABADÍTÓ HADMŰVELETEK 

1944—1945 című monográfia. 
Ez a könyv — amely a magyar fordításban is megjelenő 

Nagy Honvédő Háború története című hatkötetes szovjet mű 
negyedik és ötödik kötetének egy-egy fejezetét foglalja ma
gában — a legújabb kutatások gazdag anyaga alapján mutatja 
be Magyarország felszabadításának történetét. 

Az említett fejezetek megírásakor a szovjet szerzők — az 
események minél pontosabb, sokoldalúbb megvilágítása érdeké
ben — szorosan együttműködtek az MSZMP Párttörténti Inté
zetével és a Magyar Néphadsereg Hadtörténelmi Intézetével. 
A közös munka eredményeképpen e kötettel az olvasó már ez 
év utolsó honlapjában, jóval a Nagy Honvédő Háború 4. és 5. 
kötetének megjelenése előtt, teljes értékű monográfiát kap a 
szovjet hadsereg magyarországi harcairól és az ország akkori 
általános politikai helyzetéről. 
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Az év utolsó hónapjában jelenik meg Szentesi Ede könyve 
TALÁLKOZÓHARCOK ÉS ÜTKÖZETEK címmel. 

A szerző először a találkozóharc keletkezését és kialaku
lását ismerteti, áttekintve annak történelmi útját az ókortól 
a második világháborúig. Kritikailag elemzi a második világ
háború számottevőbb találkozóharcait, ismerteti a Horthy-had-
sereg ezzel kapcsolatos nézeteit, s végül — a könyv alapvető 
mondanivalójaként — Jkövetkezteitlésekeit von le a korszerű 
háború várható találkozóharcaira és ütközeteire. Képet ka
punk e témával kapcsolatos nézetekről, elképzelésekről is. 

A könyv mondanivalóját számos vázlat és térképvázlat 
szemlélteti. 
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HARASZTI SÁNDOR—PETŐ TIBOR: 

ÜTIKALANDOK A RÉGI MAGYARORSZÁGON 

Budapest, 1963. Táncsics Kiadó 324 o. 

Az előszót és jegyzeteket dr. Makkai László készítette 

Felhívom történész kollégáim figyelmét erre a nagyon 
ügyesen összeállított érdekes kis könyvre, amelyet a hadtör
ténetkutatók is haszonnal forgathatnak. 24 írást közöl, amely
nek szerzői, külföldi, Magyarország egyes részét beutazó em
berek. Az első utas egy arab kereskedő volt 1151—53 között, 
az utolsó a gyermekkori mesékből ismert Andersen meseköltő. 
Megtudjuk a könyvből, hogy hogyan látták közel e^er éven 
át a régi Magyarország városait, pusztáit, a lakosság foglalko
zását, szórakozását, küzdelmes életét az itt járt külföldiek. 
Persze sok függ attól, hogy az illetők milyen érzésekkel keres
ték fel országunkat. Némelyikük szeretettel, mások ellenséges 
érzésekkel, vagy fölényes idegen módján, csak pusztai csikós
romantikát láttak-e vagy pedig komolyan felismerték nemze
tünk értékeit emberekben, természetadta javakban messze Ke
letről kelet és jnyugat határán megtelepedett magyarság éle
tében. 

Nincs terünk arra, hogy ez érdekes könyvecskében közölt 
összes útleírásokat részletesen ismertessük, csupán néhányra 
szeretném felhívni olvasóink figyelmét, de azzal a felszólítás
sal, hogy az itt nem említetteket is érdemes elolvasni. 

Persze találunk felületes, téves alapokon álló ítéleteket is. 
S ezért nagy jelentőségűnek tartom a Makkai Lászlótól írt 
bevezetést és ugyancsak tőle minden útleírás előtt annak rö
vid tartalmi kivonatát és az utazóra vonatkozó személyi ada
tokat. Makkai bevezetése keresztmetszetben megismerteti ve
lünk a magyarországi útleírások rövid történetét, és minden 
útleírás előtt annak rövid kivonatát és ami nagyon fontos, az 
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illető utazó kilétét és hogy milyen célból jött hozzánk és itt 
mi t tapasztalt. Az ugyancsak tőle készített jegyzetekben pedig 
megmagyarázza a ma esetleg nehezebben érthető helyzeteket 
és helyesbíti az utazó tévedéseit. Ezzel tehát ezt a kis könyvet 
— mondhatnám tudományos színvonalra emeli, mert a figye
lemmel olvasó mai történetkutató, egy-egy útleírásban az ak
kori kornak topographiai, harcászati, társadalmi képét találja 
meg. Hiányként szabadjon megemlíteni, hogy tudomásom sze
r int találhattak volna még több érdekes útleírást, de bizonyára 
a könyv kis terjedelme ezt nem engedhette meg. 

Egy útleírás azonban feltétlenül közlendő lett volna, ez 
Tollius Jakab hollandi orvos 1714-ben Amsterdamban megje
lent útleírása, benne látogatása a tudós hadvezér, Zrínyi Mik
lósnál, amikor őt 1660-ban csáktornyai várában meglátogatta 
és kitűnő képet fest a palota kifinomodott ízléssel berendezett, 
nagyúri udvartartásáról és ezzel megadja a kezdetet és a hát te
ret Zrínyi Miklós magánéletéről. Ezt a munkát a Zrínyi életé
vel foglalkozó könyvek, Széchy Károly, Markó Árpád és Kla-
niczay Tibor könyvei is mind megemlítik. 

Majdnem valamennyi útleírásból kitűnik az, hogy Mátyás 
király alatt milyen magas kulturális élet volt hazánkban és, 
hogy Mohács után milyen nagy zuhanás következett be minden 
vonalon. De az azután következő leírásokban szinte következe
tesen találkozunk azzal a megállapítással, hogy Magyarorszá
gon az élet nem nehéz, mer t a természetadta előnyök, első
rendű szántóföld, szőlő, állattenyésztés, az életet lényegesen 
megkönnyíti. Jól esik olvasnunk, hogy a magyar embert álta
lában okos, jó indulatú, vendégszerető, lovagiasan gondolkodó 
embernek rajzolják. 

Az idegenektől reánk maradt útleírások azért is érdeke
sek, mer t az idegen mindig másképp látja a dolgokat, -mint a 
bennszülött. És érdekes megfigyelni, hogy a műveltebb orszá
gokból jött utazó sok hiányt fedezett fel, ami természetes, míg 
a 'kulturálatlanabb keletről és délről ide utazók sok mindent 
dicsérnek, ami a nyugatiaknak fel sem tűnik. 

A török hódoltság alatt írt levelekben érdekes helyzetje
lentéseket olvasunk a törökellenes hadjáratról, a katonai vi
szonyokról, a várak állapotáról, a nagy francia hadvezérnek, 
Conde marsall szárnysegédének tollából. Ugyancsak a török 
időkből olvashatunk két érdekes leírást, az egyiket Pecsevi Ib
rahim török történetíró írta és igyekszik kritikusan szemlélni 
az eseményeket. A másik rendkívül érdekes írás, szerkesztője 
Evlia Cselebi, a híres török utazó, aki utazásáról 10 kötetet ír 
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és e munkájának 6. és 7. kötetében írja le magyarországi ta
pasztalatait 1660 és 1666 között. Ezt a munkát, amelyet Ka
rácsony Imre fordított le annak idején magyarra, azt hiszem 
sokan ismerik. Hadtörténeti szempontból érdekes benne Pécs, 
Hatvan, Eger várainak részletes ismertetése. De a-könyvnek 
talán egyik legértékesebb és leghasználhatóbb fejezete Edward 
Browne angol orvos leírása, akit a királyi tudóstársaság kül
dött egy keleti tanulmányútra. Kapott feladatához híven min
denütt komoly felkészültséggel tanulmányozta Magyarország 
társadalmi, gazdasági, bányászati ügyeit. Az idegen utazók 
közül az ő beszámolói a legfontosabbak. Könyvét 1673-ban adta 
ki. Különösen érdekes leírásában Esztergom és Érsekújvár vá
rainak helyzete és jelentősége. 

Hoffmannsegg Joachim gróf, német természetbúvár a 
francia forradalom idején járt Magyarországon. Viszontagságos 
útjáról érdekes megfigyeléseit tette közzé 1793—94-ben Szász
országban lakó nénéhez intézett leveleiben, főleg hosszabb ideig 
tartó budai és pesti tartózkodásáról számol be, igen érdekesen. 
Leírja a magyar tudósokkal folytatott beszélgetéseit, azután 
magyar úri családoknál élvezett vendégeskedését. Részt vett 
nagy báltermekben tartott mulatságokon, részletesen leírja a 
férfiak és nők öltözködését. Innen leutazott Pécsre, ahol me
zőgazdasági tapasztalatokat gyűjtött. Szerinte a hegy bortermő 
vidék, de nem nagyon szakszerűen művelik. Dicséri a ma
gyar műveltebb osztály tagjainak nyelvtudását, beszélt egy ka
nonokkal, aki hét nyelven folyékonyan beszélt és nagy társa
ságban egyszerre három-négy nyelven is szoktak a vendégek 
egymással érintkezni. Leírja a budai vár .akkori állapotát és 
dicséri benne a Fortuna utcában levő legjobb vendégfogadót, 
a Fortuna szállodát. Pesten pedig a kávéházakról írja, hogy a 
legszebbek, amiket valaha is látott. 

Andersen, a világhírű dán meseköltő egy törökországi út
járól hazatérve, keresztül utazott Magyarországon, több na-
pott töltött Pest-Budán. Megemlíti, hogy az 1838-i nagy árvíz, 
mely teljesen elöntötte Pestet, súlyos károkat okozott, de azóta 
már minden ház felépült. A Nemzeti Színházban meghallgatta 
Mendelssohn Paulus oratóriumát, igen szép előadásban. Felke
reste Gül Baba sírját és a Széchenyitől alapított Nemzeti Ka
szinót, amelynek gazdag könyvtárában gyönyörködött. 

A Makkal Lászlótól írt bevezetés tudományos szempont
ból azért is érdekes, mert annak nyolcadik jegyzetében felem
líti mindazokat a bibliographiai munkákat, amelyekből az itt 
szereplő leírásoknak megfelelő korszakaira vonatkozó forráso-
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kat megtaláljuk. A képanyag kiválasztása szerencsés, mer t né 
hány már általában ismert képen kívül, több eddig ismeretlen 
tájképet, vár és város tervrajzot, csataképet, népünnepélye
ket, a magyar nemzeti viseletet mutató képet találunk. Érede-
kes például két egymás után megjelenő egykorú rajz fotó
kópiája, amely Buda távlati képét mutatja 1740-ben és negy
ven évvel később, 1787-ben. Haraszti Sándor és Pethő Tibor 
igen hasznos munkát végeztek e könyvecske kiadásával, an
nak értékét növelik Makkai Lászlónak előszava és magyaráza
tai. A könyv nyomdatechnikai szempontból ízléses kiáBítása a 
Táncsics Kiadó gondos munkáját dicséri. 

Markó Árpád, 
a történelemtudomány kandidátusa 
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HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR 

MAGYAR KATONÁK ÁTÁLLÁSAI 
A VÖRÖS HADSEREGHEZ HAZÁNK FELSZABADÍTÁSA 

SORÁN 

1944 őszére a felszabadító Vörös Hadsereg csapatai Magyar
ország határaihoz érkeztek. Az ország ekkor már negyedik 
esztendeje hordta az idegen érdekekért vívott háború nyo
masztó terheit. A haza megvédésének hamis jelszavával harcba 
küldött hadseregnek — jelképesen szólva — ekkor már meg
roppant gerinccel és szakadt inakkal kellett elviselnie a minden 
addiginál nehezebb megpróbáltatásokat. 

A keleti frontra küldött hadosztályok már korábban is 
súlyos véráldozatot hoztak, s elvesztették erőik javát. Fokozta 
a nehézségeket, hogy a halottak és sebesültek zöme a fegy
verfogásra legjobban alkalmas korosztályokból adódott. A stra
tégiai jellegű nyersanyagkészletek erősen megcsappantak, s 
nem volt lehetőség a háború folytatásához szükséges korszerű 
nehézfegyverzet előteremtésére sem. Az ipar, a közlekedés 
dezorganizálódott és nem tudott eleget tenni az arcvonal szük
ségleteinek. A városok lakossága tömegméretekben szenvedte 
el a súlyosabbnál súlyosabb légitámadásokat. Az ország kül
politikailag elszigetelődött, s egyre szorosabban a náci Német
ország pórázára került . 

Mindezek még a politikában kevésbé járatos emberek szá
mára is nyilvánvalóvá tették, hogy Horthy Magyarországában 
valami nincs rendjén, hogy a fasiszta államvezetés a közvet
len katasztrófa szélére jutott. 

Mindez kihatott a hadsereg belső helyzetére is. A katonák 
hangulata mindennek, csak éppen jónak nem volt nevezhető. 
Ez időre már a talmi győzelmek szertefoszlottak, s a honvédek 
tömegei belátták, hogy ehhez a háborúhoz semmi közük. Gyö
keret vert köztük az a gondolat, hogy céltalanul pusztulnak el 
Hitler hódításaiért. 
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Még a horthysta vezetők is elismerik, hogy a Vörös Had
sereg felvilágosító szava termékeny talajra lelt közöttük. A ka
tonák válaszút elé kerültek, s dönteniük kellett a háború ta
gadása vagy támogatása között. Mondhatnánk úgy is, hogy ez 
időre minden honvéd elkészítette a maga számára a 4 háborús 
év mérlegét. 

,,Miért bántjuk az oroszokat, mikor ők nem bántottak min
ket"? „Mit kerestem én a Don partján?" „Miért harcoltam? Sem 
nekem, sern a családomnak nem lett jobb a sora." „Mi közöm 
nekem Hitler háborújához?" „Végső győzelem! Jó-jó, de miért 
jöttünk hát ra a Dontól a Tiszáig?" Egyszerű kérdések voltak 
ezek, de a fasiszta katonai vezetés egyszerűen nem tudott rá
juk meggyőzően válaszolni. 

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a Horthy-féle honvédség 
legsebezhetőbb pontja az erkölcsi erő gyengeségében rejlett. 
1944 végére a magyar honvéd egyszerűen nem akart tovább 
harcolni, nem akart saját érdekei ellen cselekedni. 

A magyar alakulatok ezen gyenge pontját ismerték a szov
jet katonák is. A Vörös Hadsereg a magyarok ellen a fegyve
res harcon kívül az igaz szó fegyverével is küzdött. Ez a rend
kívül bonyolult feladat a hadseregek és a hadosztályok politikai 
osztályaira hárult. Az agitációs munka középpontjában az át
állások és a tömeges méretű kapitulációk előkészítése és meg
szervezése állott, bár nagy gondot fordítottak az egyéni meg
adás érdekében folytatott propagandára is.1 

A magyarok felé folytatott felvilágosító munka formái 
igen változatosak és sokrétűek voltak. A leghatékonyabb pro
pagandaeszköznek a napi több alkalommal és több hullámhosz-
szon folytatott rádióadások bizonyultak. A Kossuth rádió hírei 
és közleményei mind a lakosság, mind a katonák széles körei
ben ismertté váltak. Zalka Zsigmond százados írja. „Előfordult, 
hogy egy elöljáró egyik tiszttársamat (Váraljai József) te t ten
érte, amint legénységének egy részével a hozzájuk tartozó táv
beszélő és rádióközpontban az orosz rádió propaganda előadá
sait hallgatták, s ezért nekem tényvázlat felvételét rendelte 
el."2 Bizonyára nem lehet véletlen, hogy ez az alakulat — a 
207/11 gépágyús üteg — később Budapest ostroma során a Má
ria Valéria utcában csatlakozott a szovjet katonákhoz. 

1944. december 3-án Tamási környékén állt át Szőlősi 

1 A pártpolitikai munka a szovjet fegyveres erőkben a Nagy Honvédő Há
ború éveiben. 1941—45. Készítette a K. V. Krajnyukov vezette munkaközösség. 
Megjelent a Szovjetunió hadügyminisztériuma katonai kiadójánál 1963-ban. L. 15. 
fejezet. 

2 HIL HM ein. 1945. Szám nélkül. Zalka Zsigmond jutalmazási ügye. 
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András főhadnagy alakulata is. ,,A kiadott parancsot, hogy a 
harcot vegyük fel, nem teljesítettük. A moszkvai rádió adásait 
hallgatva éjjel, valamennyien, kb. 100—120 fő, polgári ruhában 
megszöktünk 2—3 fős csoportokban. Az arcvonalon minden to
vábbi nélkül átjutottunk. A Vörös Hadsereg tagjai minden fel
tartóztatás nélkül hazaengedtek bennünket" — írja Szőlősi fő
hadnagy.'1' 

A Kossuth rádió adásait tanulmányozva, nyomban feltű
nik, hogy a változatos programban milyen nagy helyet kap az 
átállás gondolatának terjesztése. Az adások hangsúlyozzák, 
hogy ennek a mozgalomnak általános nemzeti jelentősége van, 
s alkalmas arra, hogy a szövetséges hatalmak véleményét meg
változtassa Magyarországról. A honvédek előtt leleplezték a 
horthysta vezetésnek az esküvel és a katonai helytállással kap
csolatos propagandáját is. Bebizonyították, hogy ezeket az esz
ményeket a fasiszták igazságtalan ügy szolgálatába állították. 
Az adások hangoztatták, hogy az átállás nem jelent esküsze-
gést, mert az ország vezetői elárulták a népet, s nem jelent 
gyávaságot sem, mert ez csupán a jogos önvédelem egyik for
mája. 

íme egy részlet a Kossuth rádió szenvedélyes és meggyőző 
erejű adásainak egyikéből. ,,A Függetlenségi Front felszólítja 
katonáinkat és tisztjeinket, hassanak oda, hogy egész egységek, 
zárt sorokban menjenek át az oroszokhoz. Az oroszok oldalára 
átállásnak tömegjelenséggé, tömegmozgalommá kell válnia, 
még mielőtt a nagy orosz támadás megindul. Minél több hon
véd tagadja meg ilyen módon az orosz támadás előtt azt, hogy 
a németekért harcoljon, annál nyilvánvalóbb lesz, hogy az át-
menés az oroszokhoz nem egyszerűen belefáradást jelent a há
borúba, hanem egy szabadságért harcoló nép önvédelmét. Az 
átmenés az oroszokhoz legyen a magyar nemzeti ellenállás 
szerves része" — hangsúlyozta a Kossuth rádió.4 Ügy érzem, 
hogy ez a megállapítás egyben a mozgalom politikai értékelését 
is megadja. 

Az átállások szervezésében, előkészítésében fontos szerepe 
volt a nagy erejű hangszórókkal felszerelt propaganda gépko
csiknak, a lövészárkokban vagy a senki földjén elhelyezhető 
hangerősítő berendezéseknek és a legegyszerűbb propaganda
eszköznek, az átkiabálásra szolgáló szócsőnek. Ezek segítségé
vel rendszeres tájékoztatást adtak a TASSZ híreiről, felvilágo
sító előadásokat tartottak, megszólaltatták az átállt vagy fog-

3 HIL HM ein. 1945. Szám nélkül. Szőlősi András jutalmazási ügye. 
4 HIL Tanulmányok. 2257 db. 1944. V. 20. 
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ságiba esett katonákat, üzeneteket közvetítettek, megmagya
rázták az átállások megszervezésének módjait stb. 

Ilyen hangszórós kocsik tevékenykedtek pl. 1944. X. 15-ét 
követően az 1. magyar hadsereg arcvonala előtt is, s ezek to
vábbították Miklós Béla vezérezredes átállásokat elrendelő 
parancsát.5 Ezen a frontszakaszon dolgozott a felvilágosító 
munkát végző magyar antifasiszták egyike Gyáros László is, 
aki visszaemlékezésében így ír tevékenységükről. ,,Mikor az 
úgynevezett Árpád vonal ellen készítettünk elő támadást a 
Kárpátokban, csöndes éjszakákon Íkimentünk a kocsival a két 
vonal közé, a senki földjére, s egy-két zeneszám után elolvas
tuk a hadi jelentést, majd a felderítők adatai alapján a szemben
álló magyar egységhez beszéltünk . . . A magyar katonák meg
hallották, megértették szavainkat, megfogadták tanácsainkat: 
tízesével szöktek át naponta. A két hangszórós kocsi valóságos 
munka versenyben állt egymással, hogy melyiknek szavára jön
nek át többen." írja Gyáros László.6 

Az átállások szervezésében jelentős szerepet játszottak a 
milliószámra terjesztett röplapok is. Szerkesztésükhöz felhasz
nálták a központi anyagokon kívül a szembenálló félről szerzett 
értesüléseket is. Legtöbbjük névszerint említi a magyar alaku
lat parancsnokait, közli az egységek hadrendi számait, beszá
mol hadbírói tárgyalásokról, kivégzésekről, szökésekről. A való
ságnak megfelelően beszél a magyar honvédek élelmezésében, 
felszerelésében rejlő hiányosságokról, a német—magyar ellen
tétekről stb. Ezek a „helyi" anyagok hihetővé tették a röpla
pok egyébb jellegű közléseit is, s különösen alkalmasak voltak 
a katonák befolyásolására. Legtöbbjük végén ott állt a hármas 
alternatíva; a háborúból való megmenekülés csak úgy lehet
séges, ha szembefordulnak a németekkel, s partizánokká lesz
nek, ha titokban hazaszöknek lakóhelyükre, vagy ha egyen
ként és csapatosan átmennek a Vörös Hadsereg oldalára.7 

A megmaradt hadbírói iratok bizonyítják, hogy a röplapok 
végén levő kétnyelvű záradéknak — „Ezen röplap felmutatója 
önként jött át a Vörös Hadsereghez. Nem tekinthető hadiío--
golynak, otthonába távozhat". — milyen nagy hatása volt a ka
tonákra. Csaknem minden honvéd őrzött magánál valamilyen 
rejtekhelyen egy ilyen röplapot, hogy abban a bizonyos döntő 
pillanatban elővehesse. 

5 HIL HM ein. 1945. 26877. 
6 HIL Partizán gyűjtemény. M 76. 
7 A Vörös Hadsereg röplapjairól lásd a következő tanulmányokat: Honvéd

ségi pártmunkás. 1958. VII. hó. 567. o. és Hadtörténelmi Közlemények 1955,2. sz. 
101. o. 
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Gyakran előfordult, hogy a fogságba jutott honvédek — 
akik a fasiszta propaganda hatására azt hitték, hogy nyomban 
kivégzik őket — engedélyt kaptak, hogy visszatérjenek csapat
testükhöz, s felvilágosítsák volt alakulatuk tagjait. Ezután rend
szerint kisebb nagyobb csoportokban bajtársaikkal együtt té r 
tek vissza a szovjet katonákhoz. 

A hadosztályok politikai munkásai elbeszélgettek a fogság
ba jutott főtisztekkel, tábornokokkal, s felkérték, hogy írjanak 
levelet a még harcoló kötelékek parancsnokainak. Gerlóczi 
László vőrgy. pl. Trunkwalter Ödön, az 5. honv. gyal. ho., és 
Osztovich Ferenc, a 23. tart. gyal. ho. parancsnokához írt ilyen 
sorokat: „Felkérlek csapataiddal együtt szüntesd be a hiába
való harcot. Az országunkat a németektől felszabadító orosz 
hadsereg előtt tedd le a fegyvert. Sorakozz csapataiddal a ha
zánkat újjáépítők közé Te is. Hadifogságról vagy elhurcolásról 
szó sincs. Szállj szembe bátran minden hitetlenkedővel és az 
emberi rövidlátás minden kicsinységével."8 

Az ilyen leveleket aztán parlamenterek vagy magyar hadi
fogoly tisztek vitték át a még harcoló egységek parancsnokai
hoz. 

Ennek a hatalmas méretű felvilágosító munkának az ered
ményei a magyar levéltári anyagok alapján számszerűen nehe
zen adhatók meg. A veszteségi kimutatások ugyanis hiányo
sak, s az átállókról, mint eltűntekről, vagy mint fogságba ju tot 
takról beszélnek. Némely esetben azonban ilyen bejegyzések is 
olvashatók a veszteség oka rovatban: '„Az ellenséghez való át-
szökés", mint azt a 23/1 zászlóalj 1945. január 17-én 8 honvéd
ról jelenti. Érdekes a IV/2 önálló utász század veszteségkimu
tatása is 1945. február 5-éről. 29 honvédről közlik: ,,A Balaton 
partján levő támpontról szökés a Balaton jegén keresztül az e l 
lenséghez." 

A Vörös Hadsereg fogságába jutott honvédek számadatai 
sem adnak részünkre támpontot, hiszen az átállások döntő is
mérve éppen az, hogy az átallok önként, saját elhatározásuk
ból hagyták el csapattesteiket, s nem a harcok során jutottak 
fogságba. ** 

Ismeretes, hogy 1944 szeptemberében a Horthy-hadsereg 
1 074 751 emberrel — tiszt és legénység — rendelkezett. Ez a 
mennyiség 1945 februárjára — nem számítva a Németországba 
hurcolt csapatokat — 214 463 főre csökkent.9 Joggal gondol-

8 HIL HM ein. 1945. 26834. 
9 Had tö r t éne lmi Köz lemények 1960/2. sz. 227. o. 
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hatjuk, hogy a fogyatékba jutott állománynak csupán egy része 
kerül t fogságba, vagy pusztult el a kilátástalan harcok során. 
Feltételezhetjük, hogy több tízezerre rúg azok száma, akik po
litikai jellegű meggyőződésből, vagy egyszerűen csupán a pusz
tulás előli menekülés jól felfogott egyéni érdekétől hajtva sza
kítottak a fasiszta rendszerrel. 

Figyelemre méltó az a moszkvai jelentés is, mely szerint a 
Vörös Hadsereg 1944 novemberének végefelé naponta 500— 
1000 magyar hadifoglyot ejtett akkor is, amikor egyik magyar 
arcvonalon sem folytak erőteljesebb szovjet támadások. Nos 
ez a napi 500—10Ű0 fő nagyrészt az átallok köréből került ki.10 

A felszabadító Vörös Hadsereg előrehaladásával párhuza
mosan ez a folyamat méreteiben és jelentőségében egyre nö
vekedett. A Szálasi hadsereg 1945 tavaszára úgy elolvadt, mint 
a Dunántúl lankáit borító hótakaró. Az átállások, amelyek ko
rábban csupán szórványosan fordultak elő, most egyszeriben 
tömegjelenséggé váltak. 

Nincs módunk arra, hogy a Magyarország felszabadítása 
idejéből rendelkezésünkre álló több száz ismert átállást felso
roljuk, ezért csupán néhány eset közlésére szorítkozunk. Ilyen 
jellegű adatokat — pl. a 24. ho. átállásáról — folyóiratunk már 
eddig is gyakorta közölt. 

Botás György, aki a Vörös Hadsereg felderítőjeként har 
colt, írja visszaemlékezésében. 1944. november 7-én Poroszló 
környékén ,,egy egész magyar század jött át. Áthoztak 3—4 né 
met tisztet is, akik harcra kényszerítették őket. Teljesen fel
szerelve jöttek át, sebesültjeiket is áthozták."11 

Bánrévénél 3 tiszt, 11 tiszthelyettes és 350 fő legénység 
ment át „harc nélkül az oroszokhoz". Polgárdinál pedig a 3. 
hadsereg Viden kiképzett géppuskás alakulata, az ún. Szemző 
zászlóalj ment át önkéntesen az arcvonalon. Magukkal vittek 
10 tehergépkocsit is fegyverrel, lőszerrel és ruhával megrakva.12 

A Bükk hegységben 1944. december 14-én állt á t az 57. ha
tárvadász portyázó osztály egyik zászlóalja 1300 fővel. A vállal
kozásban részt vevő Kobuvicz Imre így ír erről hivatalos nyi
latkozatában. ,,Mi tisztek egyetértettünk a legénységgel, de 
mozdulni se tudtunk, mer t kb. 60—70 főnyi német tábori 
csendőr úgy volt elhelyezve, hogy az átszökni készülőket tü
zükkel biztosan megölték. Ilyen állapotban voltunk, mikor 
Boskó Jenő hadnagy csoport segédtiszt kijött az 1. századhoz. 

10 Néplap . 1944. XII. 3. 
11 HIL Par t i zán gyűj temény. M/59. 
12 HIL HM ein. 1945. 26517. 
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Az ott szerzett információk után felment a német tábori csend
őrökhöz és azokat — amint hallottam — étkezés ürügye alatt 
levitte a kb. másfél kilométerre levő Uppony községbe. Ezen 
alkalmat felihasználva mind a három századunk állását azonnal 
elhagyta és részben átment a Vörös Hadsereghez, részben pe
dig csoportokra oszolva az erdőségen keresztül otthonukba tér
tek vissza." — írja az átállás egyik résztvevő j e.,:! 

Szentkirályi Gusztáv alezredessel az élen 1944. november 
11-én teljes egészében átment a Vörös Hadsereghez a 201. 
honvéd zászlóalj is. A parancsnok kijelentette, hogy azért tet
ték le a fegyvert, mert felismerte, hogy a háború nem magyar, 
hanem német érdekekért folyik.l'k 

A horthyista, majd a nyilas katonai vezetés természetesen 
mindent megkísérelt, hogy ezt az elemi erejű folyamatot fel
tartóztassa. Újra és újra kihirdették a rögtönbíráskodást. Rend
kívüli katonai törvényszékeket hoztak létre, s megkövetelték, 
hogy ezek „példaadó" ítéleteket hozzanak. Az agyonlövéseket, 
akasztásokat az egész hadseregben ki kellett hirdetni, s az íté
letet nyilvánosan kellett végrehajtani. Megengedték, sőt arra 
ösztönözték a tiszteket, hogy a „harcfegyelem biztosítása" cí
mén éljenek a harcászati szabályzatban megengedett jogkörrel, 
s a „kishitűeket, gyávákat, vagy szökni akarókat" a helyszínen 
lőjék agyon. Szinte nem volt olyan parancskihirdetés, ahol ne 
hangzott volna el a fenyegető „felkoncolandó" szó. 

Német mintára, minden jogot megcsúfolva, elrendelték, 
hogy az átállt vagy megszökött honvédek családtagjai ellen el
járást kell indítani. „Minden alakulat közvetlenül nekem azon
nal jelentse, ha az állományába tartozó honvéd vagy rendőr 
személyek közül bárki igazolatlanul eltűnik, (szökés, önkényű 
eltávozás, ellenséghez átszökés) hogy a megtorló rendszabályo
kat hozzátartozóival szemben is azonnal megtehessem, és va
gyonát elkobozzam." — rendelte el Beregfy.1"' 

Kassán 1945. január 5-én 12 honvédet, köztük 6 katona
szökevényt akasztottak fel az utcai lámpatartó oszlopokra, nya
kukban táblával „szökevény vagyok, partizán vagyok."16 A 12. 
hadosztálynál 16 fő legénységi állományú egyént végeztek ki 
szökés kísérlete miatt.1 ' Ugrón István százados, Szíjártó Zoltán 
szakaszvezetőt, — aki átállt a Vörös Hadsereghez, s egy ellen-

13 HIL HM ein. 1945. 36374. 
14 Szabad Nép. 1944. dec. 4. sz. 
15 Honvédségi Rendeletek. 1945. II. 14. 
HÍ Ladislaw Olexa-Vladimir Vipler. A nyi laskereszt á r n y é k á b a n . Szlovákiai 

polit ikai könyvk iadó . Brat is lava. 85. o. A vá rosban a fasiszták összesen 76 kivégr 
zést ha j to t tak végre . 

17 HIL HM ein. 1945. 24390 
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támadás alkalmával ismét fogságba kerül t — személyesen lőtte 
agyon pisztolyával.18 

À Birkei Gorzó András alezredes alá tartozó I. hegyivadász 
zászlóaljnál Felsőribonyicán egy katonát lőttek agyon az ala
kulat előtt. Karácsonyi Sándor főhadnagy géppisztolytűzzel 
kényszerítette a kivezényelt egységet, hogy körmével kaparja 
be az áldozatot a megásott sírba.19 

A felsorolt adatok, s az itt közölt dokumentumok bizonyít
ják, hogy a Vörös Hadsereghez tör tént átállások 1944 végén 
1945 elején méreteiben jóval jelentősebbek voltak, mint aho
gyan azt eddigi ismereteink alapján gondoltuk. Èzen kérdés fi
gyelmes tanulmányozása nélkül nem érthetjük meg helyesen a 
Szálasi hadsereg bomlásának folyamatát és a felszabadulás évei
nek több más eseményét sem. A fasizmussal szakító és azzal 
szembeforduló katonatömegek történetének tanulmányozása 
egyben a magyar antifasiszta mozgalom egy újabb, kevésbé 
ismert fejezetét tárja fel előttünk. 

Gazsi József 

18 A szombathelyi honvéd kerület iratai. 1945. 1890. sz. 
19 HIL Partizán gyűjtemény. Cs/42. 
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1944. december 2. 

Szűcs Lajos alhadnagy nyilatkozata Oláh István alhadnagy és 
szakaszának a Vörös Hadsereg oldalára történő átállásáról. 

N y i l a t k o z a t 

Oláh István t. alhdgy. bajtársnak a Jutalmazási Bizottság
tól kapott felhívással kapcsolatban, büntetőjogi felelősségem 
tudatában az alábbi nyilatkozatot adom: 

Nevezettet 1941. évi október hó óta ismerem. Vele egy 
időben és egy alakulathoz vonultam, be tényleges katonai szol
gálatra. A fronton is vele együtt teljesítettünk katonai szolgá
latot a volt 10. honv. gy. e. III. zlj-ánál. Mindketten 1944. évi 
december hó 2-án Sátoraljaújhelyen kerültünk hadifogságba. 
Fogságbakerülésünk az alábbi körülmények között történt: 

1944. évi december hó 1-én részt kellett vennünk egyik 
zászlós bajtársunk kivégzésén Sátoraljaújhelyen, akit azért vé
geztek ki, mert szakaszával együtt át akart szökni az oroszok 
oldalára. Annak ellenére mi elhatároztuk, hogy tovább nem 
folytatjuk a harcot és nem vonultunk vissza Szlovákiába. Már 
1944. oktcber hó 15-óta készültünk ennek megvalósítására, 
azonban erre kedvező alkalom csak Sátoraljaújhelynél nyílott. 

Sátoraljaújhely ellen az orosz hadsereg 1944. december hó 
2-án kezdte meg a támadást. Oláh alhdgy. szakasza a Rony va 
pataktól a Csörgő útig terjedt, én pedig tőle balra, a Várhegy 
irányában voltam berendezkedve védelemre. Az oroszok a tá
madást kb. 21 órakor, a sötétség beálltával kezdték meg. Oláh 
alhdgy. szakaszkörlete felől nem hallottam tüzelést és csak 
fogságba kerülésem után tudtam meg, hogy nem vette fel a 
harcot, hanem a hozzá beosztott legénységgel egyetértve letet
ték a fegyvert. Én hozzá hasonló körülmények között, bevárva 
a szovjet hadsereg felzárkózását, beszüntettem a már régóta 
céltalannak látott ellenállást és átmentem az oroszok oldalára. 
Az orosz katonák bennünket szívélyesen fogadtak és velünk 
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bajtársias módon bántak. Oláh alhdgy-al a hadifogság idejét is 
együtt töltöttük el Novi-Szamborban (Ukrajnában). Ugyancsak 
együtt jelentkeztünk önkéntesen a megalakult új hadseregbe. 
Attól kezdve a 18./IL gy. zlj. állományában együtt teljesítet
tünk katonai szolgálatot 1945. évi szeptember hó l-ig, amikor 
őt a 6. ho. törzs állományába helyezték át. 

Balatonalmádi, 1945. október hó. 

Szűcs Lajos alhdgy. s. k. 
HU, HM ein. 1946. 27312. —< Eredeti tisztázat. 

1944. december 21. 

Fekete Andor szds. nyilatkozatában beszámol századának 
a Vörös Hadsereghez történő átállásáról. 

Magam és megbízható tiszthelyetteseim mindinkább elő-
.„• készítettük a talajt az átálláshoz. Megkönnyítette munkámat az, 

hogy az egyetlen nyilas érzelmű tisztem, Kormos István hdgy., 
hosszas izgató propaganda után 8 embert tudott találni, akik 
jelentkeztek a Hunyadi SS. hadosztályba és vele együtt elmen
tek. Ezek után már biztosabban mozoghattam. Mikor az újabb 
hátramozgásra a parancsot megkaptam, úgy teljesítettem, hogy 
csak az irodaszemélyzetet és a betegeket küldtem hátra, magam 
220 emberrel Várgedén maradtam, s ezáltal elértem azt, hogy 
rólunk senki hivatalosan nem tudott. A községen átvonuló, 
Szlovákiába irányított magyar és német csapatok kérdésére azt 
válaszoltam, hogy egységem a község védelmével van megbíz
va. Mindenki elhitte és így hetekig éltünk Várgedén. Ezidőben 
a község sok lakójával már teljesen nyíltan beszéltem szándé
komról és sok családot én beszéltem le az elmenekülésről, föl
tárva előttük a német és nyilas propaganda hazug voltát. 

Midőn az előnyomuló oroszok már csak 8—10 km-re vol
tak Várgedétől, mindinkább sokasodtak a németek, és ezek 
mindig jobban kezdtek gyanakodni rám és alakulatomra. De
cember 18-án az éj folyamán észrevétlenül összevontam embe
reimet és anyagommal, lovaimmal együtt elmentünk Korláti-
ba, amely község a főútvonaltól távol, erdők, hegyek között 
fekszik. A lakosság itt már teljes mértékben tudta, hogy mit 
szándékozunk tenni és egy emberként mellénk állt. Időközben 
már fegyvereket is tudtam szerezni és itt elhatároztuk, hogyha 
a németek felfedeznék bennünket, fegyverrel szembeszállunk. 
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December 21-én reggel egyik oroszul tudó zászlósomat, Tele-
rovszky Istvánt, Vörös vezérezredes úr felhívásának értelmé
ben egy kürtössel és egy fehér zászlót vivő emberrel útbaindí
tottam a hegyeken keresztül, azon feladattal, hogy az összeköt
tetést az előnyomuló oroszokkal teremtsék meg. Ez 21-én 9,30 
h-kor megtörtént. Utána egységemet, 220 embert, a község fő
terén sorakoztattam, az anyagot átadtam. A község lakossága 
is nagy szeretettel és újongással fogadta a bevonuló oroszokat, 
akiknek parancsnoka az én átállásom, valamint a lelkes fogad
tatás következtében megígérte, hogy a község lakosságának 
sem személyi, sem anyagi vonatkozásban semmi bántódása nem 
lesz. Ez valóban így is történt. Átállásunkat még aznap este kö
zölte a moszkvai rádió és utána még 2 napon át visszatért rá 
magyar nyelvű hírszolgálatában, mint követendő példára. 

Hogy a fentiek valóban így történtek meg, aláírásunkkal 
igazoljuk. 

Kml, 

Várgede község részéről: 
Micsurda Lajos s. k. 
Makó László s. k. 

közjegyző 
Vass József s. k. 
Ólmon István s. k. 
Koreny János s. k. 

Korláti község részéről: 
Papanetc József s. k. 
Tállay Domonkos s. k. 
Olvashatatlan aláírás s. k 

HIL H M ein. 1945. 32464. — Másolat. 
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1945. január 6. 

A Vörös Hadsereg röplapja 102 fő honvédnek 
Mór körzetében történő átállásáról számol be.. 

A M A G Y A R H A D S E R E G T I S Z T J E I H E Z 
É S K A T O N Á I H O Z 

Menjetek haza! 

1945. január 6-án, Mór körzetében, a 23. hadosztály 41. 
•gyalogezred egyik századának 102 főnyi legénysége, a tisztek 
vezetésével átjött a Vörös Hadsereghez. Kihallgatás és lajstro
mozásuk után a Vörös Hadsereg parancsnoksága egytől-egyig 
mind hazaengedte őket. 

Hazaengedtek az oroszok még ezernyi más magyar tisztet 
és katonát is, akik átjöttek a Vörös Hadsereg oldalára. 

Magyar tisztek és katonák! 
Haladéktalanul szüntessétek be a németek oldalán a harcot, 

amelynek m a már semmi értelme sincs és csak Magyarorszá
got és a magyar népet pusztítja. 

Fegyverrel kezetekben gyertek át a Vörös Hadsereg olda
lára, 

vagy 
menjetek haza, hagyjátok ott a pusztulásra ítélt hitlerista had
sereget és Szálasí csapatait. 

Ez a röplap igazolványul szolgál a magyar tiszteknek és 
katonáknak, akik át akarnak jönni a Vörös Hadsereg oldalára. 

Hadtörténelmi Múzeum. Nyomtatványtár. 049$. szám. — Nyomtatott röpirat. 

1945. január 9. 

Wennes Jenő fhdgy. katonái igazolják, hogy az üteg legény-
• sége 3 fő hősi halottat vesztett a németekkel történő 

összecsapás során, mikor az egység átállt a Vörös Hadsereghez. 

T a n ú v a l l o m á s 

Kovács Antal hdgy. Sólya József ht. őrm. Dravecz Lajos 
tiz. és Túzok János őrv. mint tanúk igazoljuk, hogy Wennes 
Jenő fhdgy. ütege, amikor azt gyalogszázaddá alakították át, 
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az üteg legénységével, thtts-i és ti-i karával közös megállapo
dás alapján Zuglóban, Budapest külvárosában, 1945. évi ja
nuár hó 9-én átment az arcvonalon.1 Wenn es Jenő vezetésé
vel 1 tiszt és 45 fő legénység állt át a Vörös Hadsereg olda
lára. Tekintettel arra, hogy a tüzérség az arcvonal mögött volt 
elhelyezve, csak akkor nyílt alkalom az egyszerre való átállás
ra, amikor az üteget gyalogszázaddá alakították át és azt 
együttesen az első vonalba küldték. Az arcvonalon való átszi-
várgás közben az „SS" alakulatokkal összetűzésre került sor. 
Ezen összetűzés alkalmával hősi halált halt Takács József tiz., 
Göndör Sándor tiz. és Ust István honv. 

Kovács Antal hdgy. 
Sólya József őrm. 
Dravecz Lajos tiz. 
Túzok János orv. 

HĽL HM ein. 1946. 3955. — Eredeti tisztázat. 

1945. január 17. 

Romoda Ferenc őrgy. nyilatkozatában beszámol a Vörös 
Hadsereggel történő találkozásukról. 

1945. január 17-én este 10 órakor a német hadsereg Klo
tild utcai harcoló részei és a bennünket körülvevő harckocsi és 
páncélgépkocsi részek kíséretükkel a legnagyobb csendben el
vonultak. Ezt észrevéve 2 szláv nyelvet beszélő embert küld
tem át a szemben levő Vörös Hadsereghez, hogy közöljék an 
nak parancsnokával, hogy a németek elvonultak. Január 17-én 
este 11 órakor a Vörös Hadsereg harcoló részei megjelentek, 
sőt a Szalay utcán túlhaladtak. Egy orosz százados 8—10 em
berrel számbavett bennünket. (1 töti., 14 főti., 205 legs.) Nagy 
örömmel és barátsággal fogadott, azután hátrakísértek az ezred, 
majd a ho. pság-hoz, ahol mindkét helyen megvendégeltek, s 
orosz nyelvű igazolvánnyal láttak el, melyben kifejezésre jut
tatták, hogy önként jöt tünk át. Én jelentettem az orosz ho. pk-
nak, hogy rajtam kívül a Visegrádi, Hollán, Sziget, Honvéd és 
Juhász Andor utcákban is vannak részek, továbbá, hogy pa
rancsnokom a törzsével a Hollán utcában van. Közölték ve
lünk, hogy ők már az utca egyik házában vannak elhelyezve. 

1 Wennes Jenő vezetésével l tiszt és 45 fő legénység állt át a Vörös Had
sereg oldalára 
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Ä kihallgatás befejeztével tényleg egyesültünk a parancsno
kommal és az élrn. raktár többi részeivel. 

A Vörös Hadsereg ho. parancsnoka a velük való faarcra 
nem, szólított fel bennünket, bár ezt szívesen tet tük volna. Az 
orosz ho. pság-on közölték velünk, hogy Debrecenbe kísérnek 
bennünket az új magyar kormány székhelyére, hogy az új hon
védségnél jelentkezzünk. 1945. I. 19-én útnak indítottak ben
nünke t Debrecenbe 

HIL HM ein. 1945. 38718. — Eredeti tisztázat. 

1945. január 18. 

Molnár Mihály főhadnagy nyilatkozatában elmondja: ho
gyan tagadták meg az áttelepülést Pestről—Budára. Beszámol 
fogságba jutásának körülményeiről is. 

1944. december 31-ig nem sikerült a szovjet hadsereggel 
az érintkezést felvennem nagy elszigeteltségem miatt. 1944. 
december 3l-e után, illetve 1945. január 15-én azonban elérke
zettnek lát tam az időt, hogy a parancsnokságom alatt levők
kel együtt elszakadjak a fényszóró rendszer parancsnokságá
tól és átmenjek a felszabadító szovjet hadsereghez. 

A fényszóró rendszer akkori pk-a, Szatmári alez. úr, a bu
dapesti tüzérosztály parancsnokságától kapott parancsa alapján 
január 15-én hajnali 2 órára adta ki az indulási parancsot, hogy 
megmaradt embereimmel Budára vonuljak át. (70 fővel, mer t 
a többi lövegfedezetre és a Fehérvári útnál húzódó vasútvonal
nál levő harciszakaszon volt már akkor bevetve egy korábbi 
parancs értelmében). 

Az indulás január 15-én reggeli 2 órakor megtörtént a 
Váci és Irányi utca sarkán levő iskolából. Parancs szerint a 
Vár ÉNY-i lejtőjén levő svájci követség természetalikotta bar
langjába kellett volna átvonulnunk. Átvonulás előtt összegyűj
töttem az egyes ütegek komolyabb elemeit és elmondtam ne
kik, hogy a további ellenállás ésszerűtlen és csak felesleges vér-
ontáshoz vezetne, ne engedelmeskedjenek a parancsnak, mert 
így valamennyien vágóhídra kerülünk, a nekünk idegen, német 
érdekekért. Bár fegyverünk nincs, mondottam, mindenki úgy 
ahogy tud, maradjon le, szökjön meg és arra törekedjen, hogy 
családjának és hazájának megmaradhasson. Minden ütegpk-
nak magának kellett vezetnie a legénységét át Budára, parancs 
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szerint vigyázva a többi ütegbeliekre is, hogy le ne maradja
nak (libasorban). A Lánchíd felé közeledve irányt változtattam 
és a Tőzsde-palota felé igyekeztem. A Nádor utcában hatalmas 
aknatűzbe kerültünk és a 70 főből, miután széjjel szaladtunk, 
27-en értük el a Tőzsde-palota pincéjét (43 főről később hal
lottam, hogy egyéni módon sikerült elbujkálniok). A Tőzsde
palotában jelentkeztünk Szigligeti Béla szds. úrnál, aki ott a 
lőszeroszlop parancsnoka volt. (Jelenleg az elvonult 6. honv. 
hadosztály parancsnokságnál van beosztva). Bár a németek és 
a nyilasok többször kifogásolták ottlétünket ellenőrzéseik k a p 
csán, elhitettük velük, hogy felsőbb parancsra vagyunk ott, a 
lőszerek Budára való átmentése végett, csak az autókat várjuk, 
amelyek minden pillanatban megérkezhetnek. 1945. j anuá r 
18-án hajnali 6 órakor a szovjet hadsereg felszabadító csapa
tainak az egész lőszeroszlop és a megmaradt fényszórós üteg. 
tisztjei és legénysége megadta magát. 

HIL HM ein. 1945. 35501. — Erede t i t isztázat . 

1945. január 18. 

Jegyzőkönyv a 72. honv. határvadász műszaki gépzászlóalj-
nak a Vörös Hadsereghez történt átállásáról. 

Jegyzőkönyv 
Készült 1946. évi február hó 14-én az 1. véhid. zlj. pság-i 

iroda helységében a volt 72. honvéd határvadász műszaki gép
zászlóaljnak a Vörös Hadsereghez történt átállása tárgyában. 

Jelen vannak: Barangó István szds., a volt 72. htv. m ű . 
gépzlj. parancsnoka és Mergancz István szkv., valamint Szat
mári József szkv., a volt fenti alakulat tagjai, Molnár Gyula, az 
1. véhid. zlj. sgt. mint jegyzőkönyvvezető. 

Barangó István szds. az igazság hű előadására tör tént f i 
gyelmeztetése után a következőket adja elő: 

1945. évi január hó 18-án a kora reggeli órákban a 72. hon
véd határvadász műszaki gépzlj-al átálltam a Vörös Hadsereg
hez. A fenti időben a zlj. pság. elhelyezése a Reáltanoda utcá
ban, az 1. szd-é a Sas utcában, a 2. szd-é az Egyetem téren volt. 

Az átállás előzményeiről és annak végrehajtásáról az a láb
biakat jelentem: 

1945. évi I. hó 17-én ti-i és thtts-i gyűlést tar tot tam a. 
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zlj-amnál, melyen helyzettájékoztatást adtam a szd. és szak. 
pk-aknak. Ismertettem, hogy a magyar és német hdt. ps ág-ok 
valószínűleg el fogják rendelni a pesti hídfőkben levő egységek 
visszavonulását Budára. Tudomásukra hoztam, hogy eddig a 
németek szigorú ellenőrzése miatt a zlj. nem tudta abbeli szán
dékát végrehajtani, hogy a Vörös Hadsereghez átálljon, most 
lesz a kellő alkalom, mer t az előre várható visszavonulási pa
rancs végrehajtását nem lesz módjukban ellenőrizni. A parancs
nokok a cél érdekében kövessenek el mindent, hogy a németek 
ne tudjanak senkit magukkal kényszeríteni. 

A tiszti gyűlésen megjelent tisztek és thtts-eket kértem, 
hogy tájékoztassanak az egységük hangulatáról. A pk-ok egy
öntetű kijelentése szerint senki nem akart a németekkel és ny i -
lasikkal együtt harcolni és Budapestet tönkretenni. 

Ezután közöltem, hogy a majd kiadandó visszavonulási 
pcs-ot nem fogom részükre elrendelni, így őket az elöljáró 
pság-okkal szembeni felelősség alól tehermentesítem. 

Az alárendelt parancsnokok kötelessége az, hogy az egy
ségüket védjék meg a német és nyilas terror-fellépés és elhur
colással szemben, s majd a megjelenő Vörös Hadsereg első kö
telékénél jelentkezzenek. 

A zlj. pság és a két szd. elhelyezési körletében maradt, 
csak egy honvéd (sváb) ment át a németekkel Budára. Ez a n é 
met pság-gal közölte is, hogy a szd-a nem teljesíti a visszavo
nulási pcs-ot. Azonban a szd. pk. a kiküldött német járőrnek is 
megtagadta a parancsot és helyben maradt. 

A Vörös Hadsereg első alakulatánál a zlj. pság részéről én, 
mint zlj. pk. azonnal jelentkeztem és kér tem a Vörös Hadsereg-
egységének plk-át, egy kapitányt, hogy az Egyetem téren és a 
Sas utcában levő szd-ommal is vegye fel az érintkezést, ezt a 
kérésemet végre is hajtotta. A zlj-amat a Vörös Hadsereg k a 
pitánya összegyűjtötte azzal a magyarázattal, hogy ha szük
ségük lesz rá, alkalmazni fognak. Erre azonban, nem került sor, 
s mint feleslegeset, a gödöllői, majd a debreceni fogolytáborba 
szállítottak. It t 1945. évi III. hó 4-én a volt zlj-amat a felállí
tott új magyar honvédség műszaki egységeihez osztották be. 

A zlj. átadásáról semmiféle okmányt nem kaptam. 

Barangó István szds. 

Szatmári szakaszvezető, a volt zlj. tagja előadja az átállás
sal kapcsolatban, hogy: 

az 1945. évi jan. hó 17-i tiszti gyűlésről tudomást szerez
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tern és még azt az utasítást kaptam a szd. pk-omtól, hogy húz
zuk az időt és csináljunk úgy, mintha dolgoznánk, nehogy a 
németek és nyilasok gyanút fogjanak. 24 és 1 h között Herczog 
Ferenc őrv. hozott egy parancsot a német parancsnokságról, 
hogy azonnal vonuljunk át Budára. Mi megmondtuk neki, 
hogy nem megyünk át, mire ő megfenyegetetett bennünket, 
hogy SS katonákat küld értünk. 18-án a reggeli órákban fog
ságba estünk. 

Szatmári József szkv. 

Mergancz szkv., a zlj. volt tagja előd ja az átállással kap
csolatban, hogy: 

az 1945. évi I. 17-i tiszti és thtts-i gyűlés után részlegem
mel állandóan olyan mozgásokat végeztem, mellyel az ott levő 
német és nyilas katonák előtt a Budára való visszavonulási 
parancs végrehajtásának látszatát keltettem. Ezzel időt nyerve 
a gyanút —'- hogy részlegem nem teljesíti a visszavonulási pa
rancsot — eloszlattam. 

Mergancz István szkv. 

A jegyzőkönyv felolvasása után jóváhagyva és aláírva. 

Kmf. 
Molnár Gyula szds. 

jk. vezető 
HIL Az 1947. évi párizsi békeszerződést előkészítő bizottság katonai iratai. 

14. doboz. 30. szám. — Eredeti tisztázat. 

1945. február 8. 

Németh Dezső őrnagy nyilatkozata a Vörös Hadsereghez 
Budán, a Testnevelési Főiskolán történt állásukról. 

Vörös Gyula vk. ezredes úrtól parancsot kaptam, hogy le
hetőség szerint minél több anyagi ellátó intézetet juttassak át 
az oroszokhoz teljes felszerelésével az új magyar hadsereg ré
szére. Ennek alapján a 103. Mateosz tehergépkocsi oszlopnak, 
majd az I. hadtest lőellátóoszlopnak teljes felszereléssel való 
átállását szerveztem meg. Ezeket az intézeteket az I. 'hadtest 
parancsnokság idejében kiadott parancsait mellőzve, nem von
tam vissza, őket az átállásra vonatkozóan utasításokkal, tolmá-
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csókkal lát tam el. Az átállásuk ezek alapján minden veszteség 
nélkül simán volt végrehajtható. Legénységük zöme jelenleg 
is az új magyar hadseregben teljesít szolgálatot. A lőellátóoszlop 
legénysége pedig hősiesen harcolt az oroszok oldalán Buda fel
szabadításáért. Ugyancsak ők segítették elő a Testnevelési Fő
iskolán levő részek felszabadítását is. A Tőzsde-palotában 
átálló I. hadtest lőszerkezelőoszloppal az I. hadtest lőszerkész
letének kétharmad részét ju t ta t tam át az oroszokhoz.2 

1945. február 3-án az I. hadtest vkf-től írásban parancsot 
kaptam, hogy a Testnevelési Főiskolán levő részekkel azonnal 
települjek hátra, s az új települési helyet jelentsem. Az oro
szokkal ekkor már tárgyalásokat folytattunk, amelyben felsza
badításunkhoz a Testnevelési Főiskola irányába egy ékszerű 
előretörést kértünk. Ezért elhatároztam, hogy a parancsot nem 
hajtom végre. Megtévesztésül, a parancs végrehajtását 4 óra 
elteltével jelentettem. Ezen megtévesztést szolgáló jelentésem
ben új települési helyünknek a Mészáros utca 15. sz. alatti há
zat adtam meg. Oda azonban csak egy beteg hadapródőrmestert 
és két honvédet küldtem hátra, hogy a továbbiakban a részünkre 
odaérkező parancsokat átvegyék és hozzánk küldjék. Közbe
jött akadályok miatt az oroszok által ígért előretörés csak 
február 8-ra volt beállítható. Az I. had testparancsnokság idő
közben megállapította, hogy a hátratelepülésre vonatkozó pa
rancsot nem teljesítettük és valótlan jelentést adtam le. Ezért 
1945. február 7-én Hindy altábornagy írásban elrendelte a Test
nevelési Főiskolán levő részek és az ott összegyülekezett tisz
tek letartóztatását. Erre egy 20 főből álló csendőrosztagot ve
zényeltek ki. A csendőrök azonnal hátra akartak kísérni ben
nünket, Sikerült a hátrakí s érésre reggelig haladékot kapnunk. 
Közben Szűcs hadnagy parancsnoksága alatt egy j'árőrrel az oro
szoktól gyors segítséget kértem. Az I. hadtestparancsnokság 
pedig a bennünket őrző csendőrosztagot német SS gyalogság
gal váltatta le. Hajnalban az oroszok előretörése a németeket 
meglepte. A folyton közeledő harcizaj mellett az épületben a 
németekre vetet tük magunkat. A német századparancsnok - el
fogása a német századnál pánikot idézett elő. A németek me-
nekülésszerűen visszavonultak. Ekkor Rotov Mihály tolmács
csal a megbeszélés szerint előnyomuló oroszok elé mentem. A 
benyomuló oroszok a Testnevelési Főiskolán levő törzs harc
képes legénységét és tisztjeit a németek elleni további harcra 
vet ték igénybe. Az orosz századparancsnok kíséretében az elő-

2 L. a 7. sz. dokumentumot. 
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nyomulás folytatása közben, vele együtt, megsebesültem. Az 
átálláskor személyesen a teljes hadipénztár 18 millió pengő 
pénzkészletét jegyzőkönyvileg adtuk át az oroszoknak, akik 
kérésünkre kijelentették, hogy a pénztári napló szerint átadott 
18 millió pengőt az új magyar kormány részére Debrecenbe 
fogják szállítani. Az átállásunk előtti napokat arra használtam 
fel, hogy a megmaradt lőszerkészlet zömét a hadtestparancs
nokság I. c. vk. tisztjének tudta nélkül a Déli pályaudvar rak
tárépületeibe szállíttattam. Az átállásunk után az oroszokkal 
ezt közölve, még aznap, azt is birtokba vettük. Az átállással 
az I. hadtest legfontosabb anyagi szerveit, a teljes hadipénz
tárt és a németek elöl még megmentett lőszert hoztam át az 
oroszokhoz. Az I. hadtestparancsnokság anyagi vk. tisztje ezen 
szervek és anyagok nélkül az alagútban teljes tehetetlenségre 
lett kárhoztatva. A legválságosabb időszakban az anyagi ellátás 
az átállásunkkal teljesen megszűnt. Ennek volt köszönhető, 
hogy a kitörés, amelyről mi nem tudtunk, magyar részről már 
eleve teljes sikertelenségre volt ítélve, mert annak anyagi meg
alapozásához az J . hadtestparancsnokság megfelelő szervekkel 
és anyagokkal már nem rendelkezett/5 

HIL HM ein. 1945. 37552. — Eredeti tisztázat. 

1945. március 28. » 
Hummer Ferenc nyilatkozata a parancsnoksága alatt 
álló zászlóaljnak a Vörös Hadseregben történt átállá

sáról. 

Kapuváron március 25-én vagoniroztak ki, 26-án foglalt 
a zászlóalj védőállást Acsalagon. 

A megérkezés után délután gyűlést hívtam össze, melyen 
részt vett öt tiszthelyettes is, kiket annyira megbízhatónak tar
tottam, hogy az ott elhangzottakat nem fecsegik ki idő előtt. 
Ezen a tiszti gyűlésen ismertettem a helyzetet és kijelentettem, 
hogy egy csöpp magyar vért sem engedek áldozni stb. A mon
dottakat magunkévá téve, elhatároztuk, hogy még harc árán 
is átmegyünk az orosz hadsereghez. A gyűlésen egyetlen egy 
ellentmondás nem volt, mert már a kik. iskolánál is állandó 
előkészítés történt részemről az átállásra. 

3 Nevezett állításait több, nyilatkozatához hasonló tartalmú igazolással bi
zonyítja. 
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Március 28-án a déli órákban egy német főhadnagy harc
álláspontomra jött és parancsot hozott a védő német parancs
nokságtól, hogy Csornánál támadjak. Ezt a parancsot megta
gadtam. Kb. 21 órakor a dandárparancsnok parancsát vettem, 
hogy vonuljak vissza Mosonszentjánosra és ott az általuk ki
jelölt védőállást foglaljam el. Ezt a parancsot sem teljesítet
tem. 

A hajnali órákban a német védő rész parancsnokát agyon
lőttem, mer t kényszeríteni akart arra, hogy támadjak. Kb. 6 óra 
tájban, amikor az oroszok elérték Csorna É-ot, a teljes zászló
aljjal, vonattal átjöttem. Amikor a németek az átállást észre
vették, 4 német repülőgép mélyrepüléssel támadta és egy akna
vető csoport, mely Acsalagtól 2 km-re volt, aknavető tűzzel 
árasztotta el az átálló zászlóaljat. 

Csornán a támadó orosz parancsnoknál jelentkeztem és kér
tem, hogy irányítson Budapestre a Vörös János-féle hadsereg
hez. A parancsnok kitörő lelkesedéssel fogadott. Kért, hogy 
amire szüksége van, azt adjuk át neki. Átadtam a saját személy
gépkocsimat, kb. 35 fogatolt járművet, rengeteg gyógyszert, 
élelmet stb. Az átállásról adott egy igazolványt, valamint egy 
orosz hadnagyot, aki kísért bennünket azért, hogy bántódásunk 
n e essék az úton. Az átállásommal megnyílt az ú t Bősárkány 
irányába és az átállás adott impulzust a dandár többi részének 
is az átjövetelre.4 

HIL HM ein. 1945. 39499. — Eredeti tisztázat. 

4 Ae*alag község által kiállított igazolvány így bizonyítja Hummer Ferenc 
szds. tevékenységét. „Tudomása van - äz elöljáróságnak arról, hogy i n . 28-án a 
déli órákban a visszavonuló német egység parancsnoka bement a magyar pa
rancsnokságra és Hummer Ferenc századost pisztollyal kényszerítette a támadás 
levezetésére Csornánál, amit nevezett megtagadott és azáltal a községet a háború 
okozta károktól megmentette és ugyenezen német pk-t hajnalban agyonlőtte. 

Igazoljuk továbbá azt is, hogy Hummer Ferenc szds. a községben tárolt 
szalonnának egy részét a községi bíró kérésére a község szegényei részére itt
hagyta , . ."-
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BIBLIOGRÁFIA 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK HADTÖRTÉNELMI REPERTÓRIUMA 
1963. 

I. RÉSZ 
A REPERTÓRIUM BEOSZTÁSA: 

Bibliográfiák, kronológiák 
A marxizmus-leninizmus a háborúról, a hadseregről és a hadtudomány

ról 
A hadtörténelemírás kérdései, katonai könyvtár-, levéltár- és múzeumügy 
A haditechnika története 
A hadtudomány és a hadművészet története 
Ókori és középkori hadtörténelem 
Újkori hadtörténelem 

Napóleoni háborúk 
Balkán-háború 
Az első világháború és előzményei 

Legújabbkori hadtörténelem 
A két világháború közötti korszak hadtörténelme 
Második világháború 

A háború jellege, a második világháború hadtörténetírása problé
mái, kronológiák, dokumentumok 
A második világháború politikai és diplomáciai története 
Általános és egyéb kérdések 
A második világháború hadművészetének története 
A Lengyelország elleni hadjárat 1939-ben 
Nyugati hadszíntér 
Keleti hadszíntér 

A /Nagy Honvédő Háború hadművészettörténete 
A Szovjetunió hadi, gazdasági, társadalmi potenciálja a Nagy 
Honvédő Háborúban 

Észak-afrikai, földközi-tengeri, olaszországi, balkáni hadszíntér 
A második front 
Távol-keleti hadszíntér 
Antifasiszta ellenállási mozgalom és partizánharcok a második vi
lágháborúban 
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Hadtörténelem országok szerint:* 
Algéria 
Amerikai Egyesült Államok 
Anglia 
Ausztria 
Bulgária 
Csehszlovákia 
Egyiptom 
Japán 
Kongó 
Korea 
Kuba 
Lengyelország 

Magyarország 
Németország 
Német Demokratikus Köztársaság 
Német Szövetségi Köztársaság 
Olaszország 
Paraguay 
Portugália 
Románia 
Spanyolország 
Svájc 
Szovjetunió 
Törökország 

* A második világháború anyaga az egyes országoknál nem szerepel. 

A FELDOLGOZOTT FOLYÓIRATOK JEGYZÉKE 
A RÖVIDÍTÉSEK BETŰRENDJÉBEN 

AHR T h e Amer i can Histor ical Review 
AQ T h e A r m y Quar t e r ly 
ASM Allgemeine Schweizer i sche Mili tärzeitschrift 
BI Bundeshee r I l lus t r ie r te 
CCH Československý Časopis His tor icky 
CHM Cahiers d 'His toire Mondia le 
EHR T h e Engl ish His tor ical Review 
FAF Forces Aér i ennes França i ses 
F g Feldgrau 
F T F lugwehr u n d Techn ik 
H História 
HC His tor icky Časopis 
HisP Histori jski Preg led 
H J T h e Histor ical J o u r n a l 
HV Historie a Vojenstvi 
HZ Historische Zei tschrif t 
l A Isztoricseszkij A r h i v 
I P Isztoricseszki P reg led 
ISzSzSzR Isztorija SzSzSzR 
J M H T h e J o u r n a l o í Modern His tory 
JSAHR J o u r n a l of t h e Socie ty for A r m y Histor ical Resea rch 
K Kommuni sz t 
Ko K o r u n k 
KVSZ Kommuni sz t Vooruzsennüh Szil 
KZ Kraszna ja Zvezda 
Le Lengyelország 
LV Landes -Ver te id igung 
M Mil i tärwesen 
MÖG Mittei lungen des Ins t i tu ts für ös t e r re i ch i schen Geschichtsforschung 
MR Mili tary Review 
MRE Mittei lungen für die Reserveoffiziere der B u n d e s w e h r 
MW Mysl Wojskowa 
MZs Mezsdunarodna ja Zsizn ' 
NAA Narodü Ázii i Afr lki 
NNI Novai a i Novej saj a Isztori ja 
ÖMZ ös te r r e i ch i sche Mil i tär ische Zeitschrift 
P H P-7PPi.ad His to ryczny 
P K I Panzer , K a m p f t r u p p e n , In fan te r ie 
P K w Przeglad Kwate rmis t r zowsk i 
PWL P ^ e g l a d Wojsk Ladowych 
RAF The Royal Air Forces Quar te r ly 
RDN P e v u e de Defense Nat ionale 
RH Revue His tor ique 
RHA Revue His to r ique de l 'Armée 
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RHDGM Revue d 'Histoire de la D e u x i è m e G u e r r e Mondiale 
RM Rivista Mili tare 
RMG Revue Mili taire Généra le 
RMI Revue Mil i taire d ' I n io rma t ion 
RMS Revue Militaire Suisse 
RSR Rassegna Storica del Risorg imento 
RUSIJ T h e Royal Uni ted Service ins t i tu t ion J o u r n a l 
S Der Soldat 
SA Schweizer Art i l ler is t 
Š i l Sbornik His tor icky 
SRI Studii Revista de Is tor ie 
St Der S tah lhe lm 
SuT Soldat und Techn ik 
SZG Schweizer ische Zeitschrif t für Geschieht© 
Tr Truppend iens t 
T r p T r u p p e n p r a x i s 
TSzSzA Till i Sznabzseni i S/Covetszkoj Armi i 
VC Vlast ivedný Časopis 
VD Vojno Delo 
VDI Vesztnik Drevnej Isztori i 
V F Voproszü Filoszofii 
VG Voj ni Glasnik 
VI Voproszü Isztori i 
VISz Voennp Isztoricseszki Szbornik 
VIZs Voenno Isztoricseszkij Zsurna l 
VM Voennaja Müszl ' 
Vo Vojenstvi 
VoG Vojnoistori jski Glasnik 
VoM Voenna Miszöl 
VV Voennüj Vesztnik 
W M Vesnik Voj nog Muzeja Jugos lovenske Národne Armije 
VZ Voennüe Znani ja 
W W e h r k u n d e 
WK Der Wide r s t andskämpfe r 
WL Wojsko Ludowe 
WM Wehr technische Monatshef te 
W P H Wojskowy Przeg lad His toryczny 
W P L Wojskowy Przeg lad Lotniczv 
WR Wehrwissenschaf t l iche Rundschau 
ZG Zeitschrift d e r Geschichtswissenschaf t 

„ZM Zeitschrift für Mil i tärgeschichte 

Bibliográfiák, kronológiák 
Auswahlb ib l iograph ie zur Schlacht an 

de r Wolga 1942—43 (Erscheinungs
j a h r e 1958—1962) — ZM, 1962. 2. sz. 
267—269. p. 
[Az 1942/43. évi volgai csata váloga
tott bibliográfiája, az 1958—1962. kö
zött megjelent k ö n y v e k és c ikkek 
a lapján. ] 

Bibliografia dziejów Ludowego Wojska 
Polskiego w la tách 1943—1948. Mate
r iá ly z lat 1943—1963. O p r a c : Fel ic
i a Czaplicka, J a n u s z Kapusc ik , itd. 
— WPH, 1963. 3/4. sz. 679—739. p . 
[A Lengyel Néphadse reg 1943—1948. 
évi tö r téne tének bibliográfiája. 1943— 
1963. években megje lent m u n k á k . ] 

Bibliografi jugos lovenske istoriografi je 
1956—1959. (Clanci.) —̂ VoG, 1963. ). 
SZ. 95—101. p . 
[Jugoszláv tör téne t i bibliográfia 1956— 
1959. Tanu lmányok . ] 

Bibliografija s t rane is toriografi je o dru-
gom svetskom ra tu . — VoG, 1963. 
1. sz. 102—104. p . 
[A másod ik v i l ágháborúra vonatkozó 
idegennye lvű bibliográfia.] 

Bibl iographie. Assurée p a r les soins de 
M. Debyzer et de la Bibl io thèque 
de Documenta t ion In t e rna t iona le 
Contempora ine . — RHDGM, 1963. 49. 
SZ. 129—140., 50. SZ. 113—128., 51. SZ. 
99—108., 52. sz. 109—124. p . 
[A másod ik v i lágháborúró l 1962 
szep tember — 1963 szep tember k ö 
zött megjelent m ű v e k bibliográfiá
ja.] 

Bibl iographie sur l 'histoire de la rés i s 
t ance en Europe . — RHDGM, 196». 
49. sz. 141—144., 51. sz. 109—112. p. 
[Bibliográfia az európa i el lenál lási 
mozgalom tör ténetéről . ] 

Bibl iographie . — Zeitschrif tenaufsätze 
zur deutschen u n d zur a l lgemeinen 
Geschichte . — ZG. 1963. 2. sz. 439— 
455., 7. sz. 1398—1410. p . 
[Bibliográfia. — Német és egyete
mes tör téne t i c ikkreper tór ium.] 

D r u h á svetová válka . Výberová bibl io
grafie české a s lovenské kn izn i a 
časopisecké l i t e ra tú ry 1958 — kve ten 
1963. Sestavi l i : Stanis lav Sir, Rad-
mila Voláková. — HV, 1963. 4 sz. 
122—159. p . 
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[A második világháború bibliográ
fiája. Válogatott bibliográfia az 1958 
— 1963 május között megjelent cseh 
es szlovák könyvekről és tanulmá
nyokról.] 

Groeneveld, Ed. G.: Bibliographie néer
landaise de la deuxième guerre 
mondiale. — RHDGM, 1963. 50. sz. 
103—112. p. 
[A második világháborúra vonatko
zó holland történeti bibliográfia.] 

Knigi po isztorii vojn i voennogo isz-
kuszsztva. — Sztat'i po voennoj isz
torii v szovetszkih' isztoricseszkih 
zsurnalah. — VIZs. 1963. 1. sz. 120— 
123., 5. sz. 122—125., 12. sz. 102— 
110. p. 
[Bibliográfia. — Hadtörténeti és 
hadművészettörténeti könyvek. — 
Hadtörténeti cikkek a szovjet tör
téneti folyóiratokban.] 

Kriege und Wirren in unserer Gegen
wart. — SUT, 1963. 4. sz. 20*—205. p. 
[Kimutatás az 1944—1962. közti idő
szakban lezajlott háborúkról és fel
kelésekről — országonként.] 

Baz', 1. — Ivanov, K.: Markszizm—le-
ninizm i szovetszkaja voennaja náu
ka. — VM, 1963. 12. sz. 3—18. p. 
[A marxizmus—leninizmus és a szov
jet hadtudomány.! 

Cvetaev, E.: Sztanovlenie F. Engeľsza 
kak voennogo teoretika proletaria-
ta. — VIZs, 1963. 11. sz. 106—112. p 
[Hogyan lett Engels a proletariátus 
katonai teoretikusa ?] 

Gol'man, L. : Voenno-isztoricseszkie vop-
roszü v 15—22 tomah vtorogo izda-

Basore, Erna K. : A tangled ball of yarn. 
— MR, 1963. 5. sz. 46—49. p. 
[A történelem tanulmányozásának 
haszna a katona számára.] 

Bauer, Ed.: Plaidoyer pour l'histoire 
militaire. — RMS, 1963. 10. sz, 480— 
491. p. 
[Állásfoglalás a hadtörténelem mel
lett.] 

Beiz, Hans-Georg: Geschichtsschreibung 
und Kriegsschuldfrage. — WR, 1963. 
11. sz. 651—«53. p. 
[A történetírás és a háborús fele
lősség kérdése.] 

Benavidés, Moro: Valeur de l'Historié. 
— RHA, 1963. 3. sz. 5—14. p. 
[A hadtörténelmi tanulmányok ér
téke.] 

Jackson, W. G. F.: Forward-looking 
retrospect. — MR, 1963. 6. sz. 66— 
77. p. 
[A hadtörténet tanulmányozásának 
jelentősége az atomkorban.] 

Materiály do bibliografii 2. wojny 
swiatowej. Oprac. S. Jellenta, J. 
Kapuscik itd. — WPH; 1963. 1. • sz. 
448—464., 2. sz. 327—338. p. 
[Anyag a második világháború bib
liográfiájához.] 

Michel, Henri: Bibliographie sur les 
maquis. — RHDGM, 1963. 49. sz. 111— 
120. p. 
[Bibliográfia a francia ellenállási 
mozgalomról.] 

Militärgeschichtliche Daten Januar bis 
März 1963. — ZM, 1962. 2. sz. 272. p. 
[1963. jan.—márc. közti katonatörté-
neiti dátumok. Hadtörténeti ese
ménynaptár.] 

Volkov, E.: Ju. M. Sokaľszkij i voen-
no-morszkaja bibliografija. — VIZs, 
1&G3. 4. sz. 114—116. p. 
[Sokalszkii és a haditen.gerészeti 
bibliográfia.] 

Zeitschriftenaufsätze zur Militärge
schichte. 1. Halbj. 1962. (Teil I—II). 
Zgst. v. J. Schunke. — ZM, 1963. 
3. sz. 377—382.. 4. sz. 501—510. p. 
ľHadtorténetl folyóiratcikkek. 1962. I. 
félév. I—II. rész.] 

nija Szocsinenij K. Marksza i F. 
Engeľsza. — VIZs, 1963. H. sz. 90— 
99. p. 
[Hadtörténeti kérdések Marx—En
gels Művei 2. kiadásának 15—22. 
köteteiben.] 

Kourimsky, Milan: Prispevek ke štú
diu vojenského dila Bedricha En
gelse. — HV, 1963. 5. sz. 832—863. p. 
[Adalék Engels katonai művei ta
nulmányozásához.] 

Muff, Wolfgang: Soldat und Tradition. 
PKI, 1963. 3. SZ. 1—2. p. 

[A katona és a hagyomány.] 
Kohwer, Jürgen: Kriegsgeschichte als 

Hilfswissenschaft der Wehrtechnik, 
dargestellt am Beispiel der „Inter
diction" in Korea. — WM, 1963. 7. 
sz. 257—271. p. l 
TA hadtörténelem, mint a haditech
nika segédtudománya, a koreai há
ború példájával ábrázolva.] 

Sprung, G. M. C : Gedanken über die 
Militärische Tradition in der heu
tigen Zeit. — WR, 1963. 3. SZ. 121— 
130. p. 
[Gondolatok a katonai tradícióról a 
jelenkoriban.] 

Strawson, J. * M. : Macaulay as military 
historian. — AQ, 1963. 86. köt. 1. 
sz. 54—62. 2. sz. 184—192. p. 87. köt. 
1. sz. 99—107. p. 
[Macaulay mint hadtörténész.] 

A marxizmus—leninizmus a háborúról, 
a hadseregről és a hadtudományról 

A hadtörtenelemürás kérdései, katonai könyvtár-, leveltár-
és múzeumügy 
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Zsadov, A. Sz.: O naszuscsnüh zada-
csah voenno-isztor icseszkoj r abo tü . 
— KZ, 1963. 21. sz. 2—3. p . 
[A had tö r t éne t i m u n k a sürgős fel
adata i ról . ] 

Ganockij, N . : Voenno-isztor icseszkaja 
konferenc i ja v Rosztove na-Donu. — 
VIZs, 1963. 7. sz. 117—119. p . 
[Hadtör ténet i konferencia a doni 
Rosztovban.] 

Kawig, Hans J o a c h i m : I. Mil i tärge
schicht l iche Konferenz der Nat iona
len Volksa rmee . — ZM, 1962. 2. sz. 
250—251. p . 
[A Nemzet i Néphadse reg 1. Ka tona 
tö r t éne t i konferenciája . ] 

Konference vo jenskych h is tor iku NDR 
v Pos tup imi . — HV, 1963. 3. sz. 529— 
531. p . 
[Hadtör ténész konferencia P o t s d a m 
ban . 1963. márc ius 27—28.] 

Voronov, G.: Voenno-isztor icseszkaja 
konferenc i ja v Len ingradszkom do
rne oficerov. — VIZs, 1963. 6. sz. 115— 
116. p . 
[Hadtör ténet i konferencia a lenin
g rád i Tiszti Klubban. ] 

Birjuzov, Sz. : Zadacs i voenno- isz tor i 
cseszkoj r abó tü v Vooruzsennüh Szi-
lah v szvete reseni j i jun 'szkogo 
P l é n u m a CK KPSzSz. — VM, 1963. 
9. sz. 3—16. p . 
IA had tö r téne t i m u n k a feladatai a 
hadse regben a SzKP K B jún ius i 
p l é n u m á n a k ha tá roza ta i szerint .] 

Sperling, Heinz: Besuch des Mili tär-
h i s to r i schen Ins t i tu t s in P rag . — 
ZM, 1962. 2. sz. 253—255. p . 
[A ke le tnémet Hadtör téne t i Intézet 
t a n u l m á n y i csopor t j ának lá togatása 
P rágában . ] 

Voennaja Isztori ja i Bundeszver . — 
VIZs, 1963. 6. sz. 116—121. p . 
[A had tö r t éne l em és a n y u g a t n é 
met Bundeswehr . ] 

Charisius. A lbrech t : Über d ie Rolle und 
die Organe der kr iegsgeschicht l i 
chen Arbei t in de r B u n d e s w e h r (П). 
—ZM, 1962. 2. sz. 245—250. p . 
[A had tö r téne t i m u n k a szerepéről 
és szervezetéről a n y u g a t n é m e t 
Bundeswehr -né l . II . rész.] 

Eiser, G e r h a r d : Über amer ikan i sche 
Quellen zur deu tschen Kriegsge
schichte 1939—1945 (Schluss). — Fg, 
1962. 6. sz. 175—181. p . 
[A néme t had tö r t éne lem amer ika i 
for rása i ró l . 1939—1945. Befejező rész.] 

Charisius, Albrech t : Z u m kr iegsge
schicht l ichen Unte r r i ch t in der Bun
deswehr . — ZM, 1963. 3. sz. 362— 
371. p . 
[A had tö r t éne t i ok ta tás a n y u g a t n é 
met Bundeswehr-né l . ] 

Ambros. E d u a r d : Wie s tudier t der iun-
ge Offizier Kr iegsgeschichte? Dar
gestell t am „ W e h r r a u m K ä r n t e n " . 
— Tr, 1963. 3. sz. 182—185. p . 
THogyan t anu lmányozza a fiatal 
tiszt, a had tö r t éne lme t? Kar in t ia 
h a d t ö r t é n e l m é n e k példájával bemu
ta tva . ] 

Suire: Ver tu des t rad i t ions mi l i ta i res-
— RMI, 1963. 352. sz. 68—77. p . 
[A ka tona i h a g y o m á n y o k ér téke.] 

Episev, A. : Voennaja isztorija — vazs -
nejsij ucsasztok ideologicseszkoj ra
botü . — VIZs, 1963. 1. sz 3—7. p . 
[A h a d t ö r t é n e l e m — az ideológiai 
m u n k a legfontosabb területe.] 

Horváth Miklós: P la t z und Bedeu tung 
des Un te r r i ch t s der Kriegsgeschich
te in der Zeit der Rake ten und nuk
learen Waffen von unbegrenz te r 
S tä rke . — ÖMZ. 1963. 2. sz. 86—89. p . 
[A had tö r t éne l em ok t a t á sának h e 
lye és je lentősége a raké ta és n u k 
leár is fegyverek korszakában . ] 

Kiupcsenko, I . ; O prepodavani i iszto-
rij voennogo iszkuszsztva v vüszsih 
voenno-ucsebnüh zavedeni jah. — 
VIZs, 1963. 9. sz. 39—47. p . 
[A hadművésze t tö r téne tének okta
tásáró l a k a t o n a i főiskolákon.] 

Kulísev, F.: O p repodavan i i isztorü 
vojn i voennogo iszkuszsztva v 
vüszs ih voenno-ucsebnüh zavedeni
jah . — VM, 1963. 8. sz. 50^58. p. 
[A had tö r t éne t és a h a d m ű v é s z e t 
tör téne t ok ta tásá ró l a felsőfokú ka 
tona i tanintézetekben.] 

Voennaja isztorija — mogucsee sz red-
sztvo voszpi tani ja pa t r io t izma. — 
VIZs. 1963. 5. sz. 3—11. p . 
[A had tö r t éne t a hazafias nevelés 
legjobb eszköze.] 

Tre t i kongres mezinárodni muze jn i 
asociace v Londyne . — HV, 1963. 3. 
sz. 887—894. p . 
[A Nemzetközi Múzeumi Szövetség 
3. kongresszusa Londonban. ] 

Verzsbickij, V.: Mater ia łu po voennoj 
isz torü SzSzSzR v Goszudarsztven-
n o m isz tor icseszkom muzee. — 
VIZs, 1963. 6. SZ. 127—128. O. 
[Á Szovjetunió had tö r t éne té re v o 
na tkozó anyagok az Állami Törté
net i Múzeumban. ] 

Al'tsulle.r, R. E. — Klimova, Sz. V.: 
Relikvli boevoj szlavü. (Dokumentu 
i mater ia łu novoj ékszpozicii v Go-
szuda r sz tvennom Isztor icseszkom 
Muzee.) — ISzSzSzR, 1963. 1. sz. 
228—233. p . 
ГА ha rc i d icsőség ereklyéi . Doku
m e n t u m o k és anyagok a Szovjetunió 
Állami Tör téne t i Múzeumának ú í 
kiál l í tásán.] 

Mironov, P.: Relikvii vekovoj druzsbü. 
— KZ, 1963. 212. SZ. 5. p . 
[Az orosz—bolgár fegyverbará tság 
m ú z e u m á b a n Szófiában.] 

Vitezstvi b u d e nase . — HV, 1963. 3. sz . 
531—533. p . 
Г.,Miénk lesz a győze lem" c ímű k i 
ál l í tás "a K lemen t Got twald Mú
zeumban , a Csehszlovák N é p h a d s e 
reg ha r cbave t é sének 20. évfordulója 
a lkalmából . ] 

Urrisk. O. R.: Das Heeresgeschicbt l iche 
Museum. — S, 1963. 7. sz. 11. p . 
[Az osz t rák Hadtör téne t i Múzeum.]1 
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Der Soldat war zu Besuch im Museum 
der Militärakademie. — S, 1963. 3. 
sz. 8. p. 
[Látogatás az osztrák katonai aka
démia múzeumában.] 

Fauland, Ferdinand: Wirklich nur 
Blech? — S, 1963. l. sz. il . 2. sz. 11., 
3. sz. il . , 18. sz. 11., 19. sz. 11., 20. 
sz. 11., 21. sz. 11., 22. sz. 11., 23. sz. 

' 11., 24. SZ. 11. p. 
[Régi osztrák rendjelek és kitünteté
sek.] 

Masson, P. : Une démonstration. mili
taire qui fait du bruit. — RMS, 
1963. 6. sz. 288—289. p. 
[Katonai anyagok bemutatása 
Svájcban.] 

Moreili, Emilia: I fondi archivistici d il 
Museo Centrale del Risorgimento. 
—_ RSR, 1963. 1. sz. 97—106., 4. sz. 
550—555. p. 
[A Museo Centrale del Risorgimen
to levéltári anyaga.] 

Mitrovic, Dragomir: Kratak istorijat 

Adolph- Auj'ienberg-Komarow, H . : Ein 
bedeutender Waffentechniker. Ferdi
nand Ritter von Mannlicher und 
sein Lebenswerk. — S, 1963. 11. sz. 
U. P- 5U 
[Ferdinand von Mannlicher, a neves 
fegyvertechnikus.] 

Barthel, Friedrich: Der Einfluss der 
Elektronik auf den Kriegsschiffbau. 
Eine Untersuchung über die Ent
wicklung vom Zweiten Weltkrieg 
bis zur Gegenwart. — SuT, 1963. 
10. sz. 574—578., 11. sz. 632—635., 12. 
sz. 699—703. p. 
[Az elektronika hatása a hadihajók 
építésére. A fejlődés vizsgálata a 
második világháborútól napjainkig.] 

Blum, Ignacy: Bem József tábornok 
rakétái. — Le, 1963. 11. sz. 43—44. p. 
[Mennyiben járult hozzá Bem a ra
kétafegyver fejlődéséhez.] 

Bruszencev, N. : Prosloe i nasztojascsee 
voennüh dirizsablej. — KZ, 1963. 
269. sz. 3. p. 
[A katonai léghajók múltja és je
lene.] 

Burdick, Charles: Le plus gros canon 
du monde 1940—44. — RHA, 1963. 3. 
sz. 103—106. p. 
[A világ legnagyobb ágyúja, az 
l 350 000 kilogrammos ,,Dora". Német 
„csodafegyver" 1940-44.] 

Carman, w. Y. : A carving of James the 
second's reign. — JSAHR, 1963. 41. 
köt. 166. sz. 77—78. p. 
TEgy il. Jakab idejéből származó, 
fegyvereket és katonai felszerelése
ket ábrázoló fafaragvány.] 

postanka i razvoja vojnih arhiva. 
— VoG, 1963. 1. SZ. 71—87. p. 
[A hadilevéltárak felállításának és 
fejlődésének rövid vázlata.] 

Benes, František: Pecet jako prameň 
pro vojenskou histórii. — HV, 1963. 
2. sz. 277—294. p. 
[A pecsét, mint a hadtörténelem 
forrásanyaga.] 

Glain: La Croix Rouge a cent ans. — 
RHA, 1963. 2. SZ. 32—54. p. 
[A Vöröskereszt születésének szá
zadik évfordulójára. Hadtörténelmi 
áttekintés.] 

Jean Henri Dunant. Der Schöpfer des 
Roten Kreuzes. 8. Mai 1828 in Genf 
— 30. Oktober 1910 in Heiden. — 
SuT, 1963! 10. SZ. 583—584. p. 
[Dunant, a Vöröskereszt megalapí
tója.] 

Wietersheim, G. v. : 100 Jahre Interna
tionales Rotes Kreuz. — PKI, 1963. 
5. sz. 22. p. 
[Százéves a Nemzetközi Vöröske
reszt.) 

Docter, Heinz: Die Anfänge des Marine-
Schnellbootbaues. — WM, 1963. 8. sz. 
325—332. p. 
[A tengerészeti gyorshajó-építés 
kezdetei] 

Emde, Joachim: The German Nebel
werfers. — MR, 1963. 5. sz. 93—98. p. 
[Német ködvetők a második világ
háborúban.] 

Groote, Wolfgang v.: Eisenbahn und 
Operation. II. Teil. — Soldat und 
Technik in der Geschichte. XXI. — 
SuT, 1963. 1. SZ. 38—41. p. 
[A vasút és a hadművelet. — A ka
tona és a technika a történelemben 
sorozat XXI. folytatása.] 

Groote, Wolfgang v.: Soldat und Tech
nik in der Geschichte (XXH) Be
trachtung zum Abschluss unserer 
historischen Serie. — SuT, 1963. 2. 
sz. 72—73, 116. p. 
[A katona és a technika a történe

lemben. XXH. folytatás. Észrevéte
lek történeti sorozatunk végén.] 

Hampe, Erich: Technische Nachlese 
zum Bombenkrieg über Deutsch
land. — WM, 1963. 10. sz. 405—414. p. 
[A Németország elleni bombaháborű 
műszaki átvizsgálása.] 

Hof man, Hermann: 100 Jahre Eidge
nössische Konstruktionswerkstätte 
und Eidgenössische Munitionsfabrik 
in Thun. — ASM, 1963. 7. sz. 382—386 D. 
riOO éves a fhuni hadianyag- és lő
szergyár.] 

(Hundert) 100 Jahre eidgenössische 
Rüstungsindustrie in Thun. — AAT, 
1963. 8. sz. 10—11. p. 
[100 éves a thuni hadiipar.] 

A haditechnika törtenete 
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Il y vingt-cinq ans (1938—1963.) — Im
pressions d'un visiteur du salon de 
l'aviation. — FAF, 1963. 195. sz. 299— 
308. p. 
[25 éve . . . A repülőbemutató egyik 
látogatójának visszaemlékezése az 
akkori repülőgépekre. (A géptípu
sok fényképeivel.)] 

Kálinké, Helmold: Die Entwicklung des 
U-Bootes von den Anfängen bis 
heute. — Trp, 1963. 1. sz. 61—69. p. 
[A tengeralattjáró fejlődése a kez
dettől napjainkig.] 

KUnckowstroem: Waffen des Mittel
alters. — PKI, 1963. 3. sz. 30—31. p. 
[Középkori fegyverek.] 

Kvitnickij, A.: Vozniknovenie i raz-
vitie atomnogo podvodnogo flota 
SzSA. — VIZs, 1963. 11. SZ. 44—57. p. 
[Az amerikai atom tengeralattjáró 
flotta keletkezése és fejlődése.] 

Lacombe: Depuis plus de deux millé
naires . . . La Loire berceau des 
fabrications d'armement. — RHA, 
1963. 2. sz. 83-198. p. 
[Loire megye, az ágyúfelszerelés 
gyártásának bölcsője. Saint-Etienne 
szerepe az ágyúgyártásban a !6. 
századtól a második világháborúig] 

Lusar, Rudolf: Deutsche Fernlenkboote 
im Ersten Weltkrieg. — WM, 1963. 
2. sz. 51—61. p. 
[Német távirányítású csónakok az 
első világháborúban.] 

Martin, Henri: Héritage historique de 
la fortification. — RMI, 1963. 1. sz. 
22—31. p. 
[Az erődépítés történelmi öröksége.] 

österreichische Raketenwaffe. — BI, 
1982. 4. sz. [12. p.] 
[Osztrák rakétafegyverek a 19. szá
zadban.] 

tiéchin, [Paul] : Hommes, blindages, 
machines. — RMI, 1963. 354. sz. 56— 
65. p. 
[Emberek, páncélzatok, gépek. — 
Az ember és a haditechnika a tör
ténelem folyamán.] 

Runnebaum, Julius: Die Geschichte des 
Maschinengewehrs in der deutschen 
Armee. — Vom Maxim—MG 1887 bis 
zum MG 42. — SuT, 1963. 2. sz. 68— 
71., 3. sz. 134—137. p. 
[A géppuska története a német had
seregben. Az 1887 M. Maxim gép
puskától a 42 M. géppuskáig.] 

Saundby, Robert: A „do-it-yourself" 
power station. — RAF, 1963. 2. sz. 
89-93. p. 
[Önellátó villamos erőmútelep az 
angol légierő egyik táborában Aden 
közelében az 1920-as években.] 

Schell, Adolf v.: Grundlagen der Moto
risierung und ihre Entwicklung im 
Zweiten Weltkrieg. — WR, Ï963 4. sz. 
210-229. p. 
[A gépesítés alapelvei és fejlődése 

a második világháborúban.] 

Schreiber, Arthur: Die deutsche Mari
ne-Luftschiffabteilung. Leistungen 
ihres Luftkreuzer während des Welt
krieges. — SuT, 1963. 11. sz. 628— 
631. p. 
[A német haditengerészeti léghajó
osztag. Légicirkálójának teljesítmé
nyei az első világháború alatt.] 

Seiz* Wolfgang: Heeresrüstung und 
Wehrtechnik unter Scharnhorst. Zu 
seinem Todestag am 28. Juni 1813. — 
SuT, 1963. 7. sz. 402—404. p. 
[A hadsereg felszerelése és a ha
ditechnika Scharnhorst alatt. Halá
la évfordulójára.] 

Spielberger, Walter J.: Panzerkampf
wagen 35 (t) und 38 (t) mit ihren 
Abarten. — Fg, 1962. 6. sz. 197—199. 
[A T—35 és T—38 mintájú német 
harckocsik és változataik.] 

Spielberger, Walter J.: Der Panzer
kampfwagen Hl und seine Abarten. 
— Fg, 1963. 1. sz. 6—21., 2. SZ. 34— 
46. p. 
[A ,,IH" jelzésű német harckocsi és 
változatai.] 

Spielberger, Walter J.: Der Panzer
kampfwagen IV und seine Abarten. 

— Fg. 1963. 2. SZ. 46—56., 3. sz. 
71—81., 4. sz. 115—126. p. 
[A ,,IV" jelzésű német harckocsi 
és változatai.] 

Spielberger, Walter J.: Der Panzerr 
kampfwagen V „Panther" und 
seine Abarten. 1941—1945. — Fg, 
1963. 5. sz. 149—164. p. 
[A ,,V" jelzésű „Panther" harcko
csi és változatai. 1941—1945.] 

Tait, R. E.: The kipper fleet was there. 
— RAF, 1963. 2. sz. 133—135. p. 
[,,A Sunderland" vízi-repülőgép fel
használása az angol légierőnél Tá
vol-Keleten az 1950-es években.] 

Thomer, Egbert: Die Geschichte der 
„Dreadnoughts". — MRB, 1963. 6. 
sz. 33—36. p. 
[A „Dreadnoughts" elnevezésű an
gol atomtengeralattjáró története.] 

Vaneev, V.: Zarozsdenie voennoj kiber-
netiki v zarubezsnüh sztranah. — 
VIZs, 1963. 8. sz. 38—48. p. 
[A katonai kibernetika kialakulása 
a külföldi államokban.] 

Vinogorszkij, N. : íz isztorii razvitija 
inzsenernogo oborudovanija meszt-
noszti i metodiki ego raszcseta. — 
VIZs, 1963. 12. sz. 92—95. p. 
[A terep műszaki felszerelése fej
lődésének történetéből és kezelésé
nek módszereiről.] 

Wiener, Fritz: Gepanzert auf Schiene 
und Strasse. Episoden aus der 
Frühzeit Österreicher Panzertrup
pen. — Fg, 1962. 6. sz. 200—203. p. 
[Páncélosok sínen és úton. Az oszt
rák páncélos csapatok korai törté
netéből.] 
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Zimmermann, Jürg: Die Einführung 
der Feuerwaffen: — WR, 1963. 1—2. 
sz. 50—58. p. 
[A lőfegyverek bevezetése. Delbrück 
hadművészettörténeti könyvének új 
kiadásával kapcsolatban.] 

Arusanjan, V. : Manevr v nasztupa-
tel'nüh opera cij ah Velikoj Ote-
csesztvennoj vojnü. — VIZs, 1963. 
12. sz. 3—12. p. 
[A manőver szerepe a Nagy Hon
védő Háború támadó hadműveletei
ben.] 

Die Ausnutzung der Nacht im Kriege. 
—. PKI, 1963. 4. sz. 10—11. p. 
[Az éjszaka kihasználása a hábo
rúban. Vélemények a második vi
lágháború kezdetéig.] 

Batalszki, Georgi: Neprekösznatosztta v 
dejsztvijata na vojszkite pri nasz-
töplenie prez vojnite na minaloto. 
— VISz, 1963. 1. sz. 40—55. p. 
[A csapatok támadó tevékenységé
nek folytonossága az elmúlt hábo
rúkban.] 

Fedorov, B.: Anglo—amerikanszkaja 
aviacija v bor'be sz nemeekimi pod-
vodnümi lodkami vo vtoroj miro-
voj vojne. — VIZs, 1963. 4. sz. 34— 
51. p. 
[Az angol—amerikai légierő harc
ban a német tengeralattjárókkal a 
második világháborúban.] 

Fellgiebel: Der Geist der Technik. — 
PKI, 1963. 5. sz. 3—4. p. 
[A technika szelleme. Harcászat és 
technika. — —, 1929-ben írt cikke.] 

Gershater, E. M.: Chemical agents and 
battlefield mobility. — MR, 1963. 6. 
sz. 37—42. p. 
[Vegyi anyagok felhasználása és 
mozgékonyság a harctéren. Törté
neti áttekintés.] 

Gorelik, Ja. : O voenno-teoreticseszkom 
naszledii M. N. Tuhacsevszkogo (K 
70-ietiju szo dnja rozsdenijaV — 
VIZs, 1963. 2. sz. 107—114. p. 
[Tuhacsevszkij hadtudományi ha
gyatéka. Születésének 70. évforduló
jára.] H 

Groote, Wolfgang v.: Generalfeldmar
schall Graf Alfred von Schlieffen 
(26. Februar 1833 bis 3. Januar 1913). 
— SuT, 1963. 1. s?,. 42—43. p. 
[Schlieffen emlékére], 

Hackett, John Winthrop: The profes
sion of arms. Part 1.: Wellsprings 
in history. — MR, 1963. 10. sz. 34— 
44. p. 
[A fegyverek hivatása. A fegyveres 
erők történetének rövid áttekinté
se. 1. rész.] 

Zseltikov, I.: Razvitie v SzSA raket 
operativnogo i sztragicseszkogo 
naznacsenija. — VIZs, 1963. 2. sz. 
37—47. p. 
[A hadműveleti és hadászati ren
deltetésű rakéták fejlődése az Egye
sült Államokban.] 

Hcrgreaves, Reginald:. Bivouacs, billets 
and barracks. — ÀQ, 1963. 85. köt. 
2. sz. 231—242. p. 
[A katonaság elszállásolásának tör
ténetéről.] 

Heilbrunn, Otto: Guerillas in the 19th 
century. — RUSIJ, 108. köt. 630. sz. 
145—148. p. 
[A 19. sz.-i gerillaháborúk tanulsá
gai.] 

Hunter, T. M.: [Ferdinand] Foch and 
[Dwight D.] Eisenhower: a study in 
allied supreme cominand. — AQ, 
1963. 87. köt. 1. sz. 33—52. p. 
[Foch és Eisenhower. Tanulmány a 
szövetséges legfelsőbb vezetésről.] 

Kaulbach, .Eberhard: Schlieffen. Zur 
Frage der Bedeutung und Wirkung 
seiner Arbeit. — WR, 1963. 3. sz. 
137—149. p. 
[Schlieffen munkásságának jelentő
ségéről és hatásáról.] 

Kolesznicsenko, I.: O pricsinah, po-
rozsdajuscsih paniku v vojszkah, i 
merah ee predotvrascsenija. — 
VIZs, 1963. 1. sz. 46—59. p. 
[A csapatok körében előforduló pá
nik okairól és annak megelőzési 
módjairól. Az elmúlt háborúk ta
pasztalatai alapján.] 

Köhler, Karl: Einsatzprinzipien und 
Luftaufklärung (1870—1914—1944). — 
WM, 1963. 11. sz. 467—471. p. 
[Alkalmazási elvek és a légi felde
rítés. 1870—1914—1944-ben]. 

Köhler, Karl3 ,,Pogeenköster" Scharn-
horst. — WR, 1963. 5. sz. 287. p. 
[G. H. Klippel: Scharnhorst tábor
nok élete c. munkájával kapcsolat
ban.] 

Lipickij, Sz.: Dejsztvija agreszszora v 
ugrozsaemüj period vojnü. (Po opü-
tu vojn XX veka.) —VIZs, 1963. 3 
sz. 11—24. p. 
[Az agresszor tevékenysége a fe
nyegető háború időszakában. A 20. 
század háborúinak tapasztalatai 
alapján.] 

Lombares, Michel de: La défense et le 
passé. — RDN, 1963. 4. sz. 611—621. 
p. 
[A védelem és a múlt. A hadászati 
védelem történelmi tapasztalatai.] 

Martin, Günther: Machiavelli als „be
lehrendes historisches Beispiel". — 
WR. 1963. 1—2. sz. 44—49. p. 
[Machiavelli, mint tanulságos tör
ténelmi példa.] 

A hadtudomány és a hadművészet története 
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Réchin, P a u l : Pa ix et g u e r r e d 'hier et 
d ' au jourd 'hu i . — RML 1963. 352. sz. 
30—33. p . 
[Háború é s b é k e t egnap és ma.] 

Rendulic, L o t h a r : Die F ü h r u n g in Koa
l i t ionskriegen. — W, 1963. 10. sz. 
523—528. p . 
[À hadveze tés a szövetséges hábo 
r ú k b a n . 1805-től a m á s o d i k vi lág
háborúig . ] 

Rickll, D . : Quand A l e x a n d r e le Grand 
joua i t d« la su rp r i s e tac t ique . — 
RMS, 1963. 5. sz. 237—244. p . 
[Nagy S á n d o r és a ha rcásza t i meg
lepés.] _ 

Senger u. Etterlln, F e r d i n a n d M.: Can
nae . Schlieffen und die Abwehr . — 
WR, 1963. 1—<2. sz. 26—43. p . 
[Cannae, Schlieffen és az elhárí tás .] 

Shough, B e m a r d : Soldier dogs. — AQ, 
1963. 86. köt. 2. sz. 182—183. p. 
[Kutyák fe lhasználása a hadse reg
nél . Rövid tö r téne t i á t tekintés .] 

Stahl, F r iedr ich-Chr i s t i an : Der Grosse 
Genera l s tab , s e ine Beziehungen z u m 
Admira l s t ab u n d seine Gedanken 
zu den Opera t ionsp länen der Mari 
ne . — W, 1963. 1. sz. 6—12. p . 
[Schlieffen h a l á l á n a k 50. évforduló
j á r a . A Nagy Vezérkar , kapcsola ta i 
a had i tengerésze t vezé rka ráva l és 
gondola ta i a hadi tengerésze t had 
művele t i terveivel kapcsola tban. ] 

Tiomain, s . O.: (Kar l von) Clausewitz : 
a reappra i sa l . — MR, 1963. 5, sz. 
76—79. p . 
[Clausewitz ú j raér tékelése . ] 

AZ ÓKORI ÉS KÖZÉPKORI HADTÖRTÉNELEM 

Meyer, Han s D. : Vorgeschichte u n d Be
g r ü n d u n g des del isch-a t t i schen See
bundes . — H, 1963. 4. sz. 405—446. p . 
[A déloszi szövetség e lőzményei és 
megalakulása . ] 

Jameson, M. H. : T h e provis ions for 
mobil izat ion in t h e dec ree of The-
mistokles . — H, 1963. 4. sz. 385— 
403. p . 
[Felkészülés a mozgós í t ás ra T h e -
misztoklész dek ré tumában . ] 

Cawkwell, G. L. : Notes on the peace 
Of 375/4. — H, 1963. 12. köt . 1. sz. 
84—95. p . 
[Jegyzetek az Athén és Spá r t a köz
ti békekö tés rő l i. e. 375—374-ben.] 

Maják, i . L . : Szociaľno-pol i t icseszkaja 
bor 'ba i tal i jszkih obscsin v per iod 
ganniba lovoj vojnü. — VDI, 1963. 
4. sz. 75—95. p . 
[Az itáliai t á r s ada lom szociál-poli-
t ika i h a r c a a Hann ibá l el leni há
ború időszakában. ] 

Poynder, A. J . I . : „Quint i l ius Varus , 
give me b a c k ma leg ions" . — AQ, 
1963. 87. köt . 1. SZ. 59—60. p . 
[Quintilius Varus veresége a t eu to -
b u r g i e rdőben . I. sz. 9.] 

Sander, Erich: Die Kle idung des rö 
mischen Soldaten. — H, 1963. 12. köt . 
2. sz. 144—166. p . 
[A római ka tona öltözéke.] 

Welch, George P a t r i c k : T h e legions of 
Rome. — MR. 1963. 10. sz. 79—69. p . 
[A római légiók.] 

Jarrett, Michael G.: T h e African con
t r ibu t ion to t h e imper ia l eques t r ian 
service . — H, 1963. 12. köt . 2. sz. 
209—226. p . 
[Afrikai lovasság a császári r ó m a i 
hadseregbén . ] 

Beljaev, V. : Enej — teore t ik tak t ik i . — 
VIZs, 1963. 9. sz. 106—110. p . 
[Aeneas Tact icus — a harcásza t teo
re t ikusa . ] 

Mondain, P . : Réflexions sur l ' a rmée 
byzan t ine . —RDN, 1963. 3. sz. 487— 
500. p . 
[Megjegyzések a bizánci hadse reg
ről.] 

Uevereux, Rober t : T h e Yassa of Gen
ghis Khan . — MR, 1963. 4. sz. 24-
30. p . 
[A mongol hadse reg szervezete és 
a hadviselés módja Dzsingisz k á n 
tö rvénye i alapján.] 

Esser, Ambros iu s M a u s : Der Kreuz
zug von Nikopolis . - WR, 1963. 9. 
sz. 539-550. p . 
[A n ikápoly i keresz teshadjá ra t . 1396. 
szept. 28.] 

Die Schlacht von Lützen . — BI, 1963. i . 
sz. [12—13. p.] 
[A lützen-i csata. 1632. nov. 16.] 

ÜJKORI HADTÖRTÉNELEM 

Gembruch, W e r n e r : Z u m G e d a n k e n der 
Volksbewaffnung in de r n e u e r e n 
Geschichte . — WR, 1963. 4. sz. 185-
197. p . 
[A nép felfegyverzésének a gondola
t ához az ú jkor i tö r téne lemben. ] 

Taillemite, E t i enne : La g u e r r e des con
vois dans l 'At lan t ique au Vi l l e 
siècle. — RHA, 1963. 1. sz. 50-64. p . 
[Tengeri c sa ták az At lant i -óceánon 
a 18. században,] 
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Napóleoni háborúk 

Uenis: L'emploi des camelins pendant 
la campagne d'Egypte, 1798-1801. -
RHA, 193. 3. sz. 39—54. p. 
[A tevék felhasználása az egyiptomi 
hadjáratban, 1798-1801.] 

.Amort, Csesztmir: Ruszszkie szoldatu 
v pamjati cstescskogo národa. — 
VIZs, 1963. 8. sz. 108-112. p. 
[Orosz katonák a cseh nép emléke
zetében. Az 1799—1800. évi hadjá
ratból.] 

Montfort, M.: L'affaire du fort de 
Bard 19 mai-le/ - juin 1800. — RMS, 
1963. 3. sz. 101—156. p. 
[Bard erőd ostroma 1800 május 19-
—június 1. között.] 

Tonnelé, Jean: Napoléon projette d'en
vahir l'Angleterre: les Antilles et 
la campagne de 1805. — RHA, 1963. 
1. sz. 101-123. p. 
[Napóleon Anglia elfoglalását ter
vezi: az Antillák és az 1805. évitra-
falgari tengeri csata.] 

Greenleaf, W. H. : The Commission of 
Military Enquiry, 1805—12. - JSAHR, 
1963. 41. köt. 168. sz. 171-181. p. 
[Az angol katonai tájékoztató bi
zottság 1805—12. között.] 

Tonnelé, Jean: Joseph Bonaparte roi 
de Naples. - RHA, 1963. 3. sz. 73— 
96. p. 
[Joseph Bonaparte, nápolyi király, 
1806-1808.] 

Dreetz, Dieter: Zur Rolle des Feldmar
schalls Gebhardt Leberecht von 
Blücher bei der Organisierung des 
militärischen Widerstandskampfes 
gegen die napoleonische Fremdherr
schaft in den Jahren 1807-1808. — 
ZM, 1962. 2. sz. 236-244. p. 
[Blücher szerepéről a katonai ellen
állás megszervezésében a napóleoni 
uralom ellen 1807—1808-ban.] 

Eigel, Camillus: K. u. k. Pioniere ret
ten Viehhöfen. — S, 1963. 4. sz. i l . p. 
[Kremsi utászok bevetése 1812. ele
jén], 

Röder, Reinhold: Zur Konvention von 
Tauroggen. - ZM, 1962. 2. sz. 177-
193. p. 
[A Tauroggen-i egyezmény — a po
roszok és oroszok között 1812-ben, 
a porosz csapatok semlegességéről 
az orosz háború folyamán.] 

Kocsetkov, A.: O nekotorüh osibkah v 
oszvescsenii Borodinszkogo szrazse-
nija. - VIZS, 1963. 12. sz. 36-44. p. 
[Néhány tévedésről a borodinói csa
ta megvilágításában.] 

Klavdiev, Sz.: Isztorik i hudozsnik. 
(Kak szozdavalasz' panorama „Bo-
rodinszkaja bitva"). — VIZs, J.963. 
9. sz. 101—106. p. 
[Történész és művész. Hogyan ke
letkezett a „Borodinói csata" pano
ráma.] 

Povsztjanoj, V.: Geroj Otecsesztvennoj 
vojnü 1812 goda. - VIZs, 1963. 7. sz. 
127-128. p. 
[Az 1812. évi honvédő háború hőse: 
Ja. P. Kul'nev tábornok.] 

Druzsinina, E. I. : Izdanie neizvesztnüh 
voszpominanij ucsasztnika Ote
csesztvennoj vojnü 1812 g. — 
ISzSzSzR, 1963. 1. sz. 211-218. p. 
[1812. évi orosz Honvédő Háború 
egyik résztvevőjének ismeretlen 
visszaemlékezéseiről.] 

Mólok, F. 'A.: Otkliki v Csehii na Ote-
csesztvennuju vojnu 1812. g. i osz-
voboditel'nüj pohod ruszszkoj ar-
mii v Evropu. — NNI, 1963. 4. sz. 
[Az 1812. évi orosz honvédő háború 
és az európai felszabadító hadjárat 
visszhangja Csehországban.] 

Viaszkin, A. G.: Oszvoboditel'noe dvi-
zsenie v Germanii i voenno-politi-
cseszkaja podderzska ego Roszsziej 
(dekabr* 18Í2 g. — maj 1813 g.) — 
NNI, 1963. 5. sz. 69-82. p. 
[A német felszabadító mozgalom 
katonai és diplomáciai támogatása 
orosz részről. 1812. dec. — 1813. 
máj.] 

Adolph—Auf f enberg—Komarow, H.: 
Dem Gedenken an den 11. 8. 1813. 
- S, 1963. 15. sz. 11. p. 
[Megemlékezés a Napóleon elleni 
osztrák hadüzenetről.] 

Straube, Fritz: Über den Anteil der 
russischen Truppen am deutschen 
Befreiungskrieg im Frühjahr 1813. 
— ZM, 1963. 2. sz. 196—209. p. 
[Az orosz csapatok részvétele a né
met felszabadító háborúban 1813 ta
vaszán.] 

Straube, F.: O roli ruszszkoj armii v 
oszvoboditeľnoj vojne nemeckogo 
národa v pervoj polovine 1813 go
da. - VIZS, 1963. 10. sz. 108-114. p. 
[Az orosz hadsereg szerepéről a né
met nép felszabadító háborújában 
1813 első felében.] 

íz isztorii ucsasztija ruszszkih vojszk 
v oszvobozsdenii Germanii ot napo-
leonovszkogo iga. — NNI, 1963. 5. 
sz. 83—92. p. 
[Orosz csapatok részvétele Német
országnak a napóleoni iga alól való 
felszabadításában.] 

Druzsinin, N. M. : Oszvoboditel'naja 
vojna 1813 g. i ruszszkoe obscseszt-
vo. - y i , 1963. 11. sz. 34—46. p. 
[Az 1813. évi felszabadító háború és 
az orosz társadalom.] 

Buchheit, Gert: Der Reichsfreiherr vom 
und zum Stein. — St, 1963. 3. sz. 
5. p. 
[Az 1813-as felszabadító háború és 
hőse. Heinrich Friedrich Karl von 
Stein emlékére.] 
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Kernesz, I.: 150-letie oszvobozsdénija 
Berlina ruszszkoj armiej. — VIZs, 
1963. 3. sz. 127-128. p. 
[Berlin 1813. évi felszabadításának 
150. évfordulója.] 

Wagner, Anton: Die Feldzüge des 
Jahres 1813 im Mitteldeutschland. 
(Zur Schlacht von Leipzig, 16. bis 
19. Október 1813.) - Tr, 1963. 4. sz. 
2̂84—288. p. 
[Az 1813. évi hadjáratok Közép-Né
metországban.] 

Wagner, Anton: (Joseph Wenzel) Ra-
detzky als Chef des Generalstabes 
der Heere der Verbündeten im 
Herbstfeldzug 1813. — ÖMZ, 1963. 6. 
sz. 35Ž. 
[Radetzky, mint a szövetséges had
seregek vezérkari főnöke az 1813. 
őszi hadjáratban.] 

Kocse.tkov, A.: Lejpcigszkoe szrazsenie 
1813 goda. - VIZs, 1963. 10. sz. 
127—128. p. 
[Az 1813. évi lipcsei csata.] 

Zsüin, P. A.: Isztoricseszkoe znacsenie 
bitvü nod Lejpcigom v 1813 g. -
NNI, 1963. 4. SZ. 80-90. p. 
[A lipcsei csata történelmi jelentő
sége.] 

Thesen zum 150. Jahrestag des Be
freiungskrieges von 1815 und der 
Völkerschlacht bei Leipzig. - ZG, 
1963. 7. sz. 1299—1304. p. 
[Tézisek az 1813. évi felszabadító 
háború és a lipcsei népek csatájá
nak 150. évfordulója alkalmából.1 

Ecke.rmann, Walther — Müller, Hans 
Gerhard — Adamy, Kurt: Dialek
ticky vztah mezi lidovym bojem a 
dynastickym vedením války 1813 — 
vyraz boje národní oh a protinárod-
nich sil v Nemecku. - HV, 1963. 
5. sz. 803-831. p. 
[A népi harc és a dinasztikus had
vezetés dialektikus viszonya 1813-
ban — a nemzeti és nemzetellenes 
erők hnrrának megnyilvánulása Né
metországban.] 

Vsczeck, Hansjürgen: Zur Darstellung 
der Völkerschlacht in der imperia
listischen deutschen Militärge
schichtsschreibung vor dem ersten 

-Weltkrieg. — ZM, 1963. 3. sz. 347—354 p. 
[A néDek csatájának ábrázolása az 
imperialista német hadtörténetírás
ban az első világháború előtt.] 

Scheel, Heinrich: Zur Problematik des 
deutschen Befreiungskrieges. 1813. — 
ZG, 1963. 7. sz. 1277—1298. p. 
[Az 1813. évi német felszabadító há
ború problematikájához.] 

Zak, L. A.: Anglo-avsztrijszkie otno-
senija vo vremja vojnü za oszvobo-
zsdenie Germanii ot goszpodsztva 
Napoleona. — NNI, 1963. 4. sz. 91— 
102. p. 
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[Angol—osztrák kapcsolatok a Né
metország napóleoni uralom alól 
való felszabadításáért folytatott há
ború idején.] 

Dohturov, P.: Ucsasztie korpusza gene
rála D. Sz. Dohturova v zagranics-
nüh pohodah 1813—1815 godov. -
VIZs, 1963. 10. sz. 114—116. p. 
[Dohturov tábornok csapatának 
részvétele az 1813-15. évi külföldi 
hadjáratokban.] 

Pröse, Peter: Die 150 jährige Wieder
kehr der Befreiungskriege in der 
patriotischen Erziehungsarbeit der 
Nationalen Volksarmee. — ZM, 1963. 
3. sz. 371-372. p. 
[A felszabadító háború 150. évfor
dulója a Nemzeti Néphadsereg ha
zafias hevelőmunkájában.] 

Helnslus, Paul: Zum Gedenken der 
preussischen Erhebung vor 150 
Jahren. — WR, 1963. 9. sz. 532-
538. p. 
[Poroszország 150 évvel ezelőtti fel
emelkedése emlékére.] 

Schmidt, Albert: 150 Jahre „Eisernes 
Kreuz". Erinnerungen an das Jahr 
1813. — PKI, 1963. 2. sz. 27—28. p. 
[A Vaskereszt alapításának 150. év
fordulója.] 

Friedel, Alois: Das ,.Eiserne Kreuz"-
Geschiehtliches zum 150. Jahrestag 
der Stiftung des- Ordens am J" 
März 1813. - T rp , 1963. 3. sz. 163— 
lfiG. p. 
[A Vaskereszt alapításának 150. év
fordulója.] 

Weller, Ja c: [Arthur Wellesleyl Wel
lington's use of guerrillas. — RUSIJ. 
1963. 108. köt. 630. sz. 153—158. D. 
[Wellington kapcsolata a spanyol 
népi felkelőkkel a napóleoni hábo
rúk idején.] 

Entract, J. P. : The Royal Corsican Ran
gers: inscription in a country 
churchyard. — JSHAR, 1963. 41. köt. 
168. sz. 210—214. p. 
[Korzikai vadászok az angol hadse
regben a napóleoni háborúk idején. 
Az alakulat egyik tisztjének sírfel
irata] 

Chabanier, J[ean]: Comment Roanne-
gagna la Légion d'Honneur. — RHA, 
1963. 2. sz. 137-145. p. 
[Hogyan nyerte el Roanne város a 
Becsületrendet 1814-ben?] 

Schoeps, Hans-Joachim: Die Schlacht 
von Ligny-Belle Alliance. - PKT. 
1963. 4. sz. 24-26. p. 
[A Ligny-Belle Alliance-i csata. 181S 
június 16-18.] 

Adolph—Auffenberg—Komarów, H.: Vor 
140 Jahren: Andreas Hofers Heim
kehr. - S, 1963. 2. sz. 11. p. 
[Andreas Hofer hamvainak haza
szállítása 1823-ban.1 



Balkán háború 
Atanaszov, Tódor : Sz k reposz tna ta ar-

tüler i ja p r i Odron . — VISz, 1963. 2. 
sz. 28—31. p . 
[Vártűzérséggel Dr inápoly alat t . 
Visszaemlékezés.] 

Azmanov, Dimi tör : Borba ta za Odrin. 
- VISz, 1963. 2. SZ. 25-27. p . 
[Harc Dr inápolyér t . Visszaemléke
zés.] 

Baev, Vaszil: Szpomen za pörvi ja b o j . 
- VISz, 1963. 2. sz. 47-49. p . 
[Visszaemlékezés az első összecsa
pás ra Dr inápo ly elfoglalásakor.] 

Boszilkov, L j u b o m i r : Dejsztvije n a Kon-
nija otr jad p r i p revzemane to n a 
Odrin. - VISz, 1963. 2. sz. 39-41. p . 
[A lovas osztag t evékenysége Dr iná 
poly elfoglalásakor.] 

Böcsarov, Sz to jan : Szpomeni za zsivo-
ta i szöbit i jata v Odrin prez v r e m e 
na obszadata. - VISz, 1963. 2. sz. 
59—65. p . 
[Élet és e s e m é n y e k Dr inápo lyban a 
beker í tés alat t . Visszaemlékezés.] 

Decsev, i v a n : Szpomeni ot s t u r m a na 
Odrin. — VISz, 1963. 2. sz. 37-38. p . 
[Visszaemlékezés a d r inápo ly ! ro
hamra . ] 

Dimitrov, Szvetoszlav: V obszadeni ja 
Odrin ot 6 o k t o m b r i 1912 g. do 13 
m a r t 1913 g. — VISz, 1963. 2. sz. 
66-68. p . 
[A körü lzár t Dr inápo lyban 1912 ok
tóber 6-tól 1913 márc ius 13-ig) 

Doskínov, P e t ö r : Szpomeni ot obsza
data i a t aka t a na Odrin. — VISz, 
1963. 2. sz. 42-44. p . 
[Visszaemlékezés Dr inápo ly beke r í 
t ésé re és rohamozására . ] 

Genov, Conko: D o k u m e n t za szlav-
j anszka ta szol idarnoszt , p ro j avena 
szled padane to na Odrin. — VTSz. 
1963. 2- sz. 84-85. p . 
[Dokumen tumok a Dr inápoly bevé
tele u t án megnyi lvánu ló szláv szo
lidari tásról .] 

Grigorivr Manol : Podvigöt na mlads i 
podoficer Manol Gigov Trendafi lov. 
- VISz, 1963. 2. sz. 32—33. p . 
TManol Gigov Trendaf i lov altiszt 
hőste t te Dr inápoly alat t . Visszaem
lékezés.] 

Ivanov, P e t k o : TJcsasztieto na Georgi 
Ki rkov v Ba lkanszka ta i Mezsdu-
szöjuznicseszkata vojna i o tnose-
nieto mu k ö m vojni te ot 1912 do 1918 
godina. - VISz, 1963. 1. sz. 13—24. 
Р-

Wittwer, Wal te r : Übe r die Stel lung der 
deu tschen Soz ia ldemokra t ie zu r Va
te r landsver te id igung vor dem ers ten 
Weltkrieg (1907—1914). — ZM, 1963. 3. 
sz. 280—2941. p . 
[A német szociá ldemokrácia á l lás-

[Georgi Ki rkov részvétele a B a l 
k á n - h á b o r ú b a n , az első v i l ághábo
rúban , és a háborúva l kapcsola tos 
ál lásfoglalása 1912 és 1918 között .] 

Kalinkov, Aszen : Licsnijat i maszovi iá t 
geroizöm pri. ovladjavaneto na Od-
r inszka ta kreposz t . — VISz, 1963.2. 
sz. 18-24. p . 
[A hősiesség egyéni és t ömeges 
megny i lvánu lása i a d r inápo ly i e rőd 
elfoglalása során.] 

Kujumdzsiev, Bor isz : P len javane to n a 
pasa ta . - VISz, 1963. 2. sz. 53-57. p . 
[A dr inápo ly i pasa foglyul ejtése.] 

Kujumdzsiev, Bor isz : Podvigöt n a k a 
p i t an Angel Todorov. - VISz, 1963. 
2. sz. 45-46. p . 
[Angel Todorov hős te t te Dr inápo ly 
os t románál . ] 

Najdenov, Tódor : Sz 23 peh . Sipcsen-
szki po ík _pri Odrin. — VISz, 1963. 
2. sz. 34-36. p . 
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